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ABSTRAK

Pasar Selasa Panam merupakan sebuah pasar tradisional yang dimana
terdapat banyak tumpukan sampah di sekitar area pasar. Tumpukan
sampah ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang menimbulkan
bau tidak sedap. Penelitian ini bertujuan untuk pembuatan pupuk organik
cair berbahan limbah pasar dengan penambahan EM4, Ragi, dan Whey
Kefir, melakukan pengujian terhadap kandungan unsur hara N, P, K pada
pupuk organik cair, menganalisis tekno ekonomi pupuk organik cair
berdasarkan HPP dan BEP. Pada penelitian ini menggunakan metode
rancangan acak lengkap digunakan untuk menentukan perlakuan pada
pembuatan pupuk organik cair dan variabel costing untuk menghitung HPP.
Kemudian metode BEP untuk menentukan kapan titik impas akan tercapai.
Telah berhasil dilakukan pembuatan pupuk organik cair berbahan limbah
pasar pemberian bakteri EM4, Ragi, dan Whey Kefir. Hasil uji kandungan
unsur hara N, P, K didapatkan sampel C memiliki hasil yang terbaik dengan
nilai N 0,4129%, P 0,1223%, dan K 0,2101%. HPP pada pupuk organik yang
didapatkan sebesar Rp 5.222/liter. Harga jual yang ditetapkan berdasarkan
perhitungan dengan keuntungan margin sebesar 16% adalah sebesar Rp
6.000/liter dan BEP diperoleh sebanyak 321 liter selama setahun, sehingga
BEP dapat di capai dalam waktu 71 hari.
Kata Kunci: Rancangan Acak Lengkap, Uji Kadar Kandungan Unsur Hara
N, P, K, Variable Costing, Break Even Point

vii

ABSTRACT
The Selasa Panam Market is a traditional market where there are
many piles of garbage around the market area. This pile of garbage can cause
environmental pollution which causes unpleasant odors. This study aims to
manufacture liquid organic fertilizer made from market waste by adding
EM4, Yeast, and Whey Kefir, testing the nutrient content of N, P, K in liquid
organic fertilizer, analyzing the economic techno of liquid organic fertilizer
based on HPP and BEP. In this study using a completely randomized design
method is used to determine the treatment of liquid organic fertilizer and
variable costing to calculate COGS. Then the BEP method to determine when
the break-even point will be reached. Success has been made in the
manufacture of liquid organic fertilizers made from market waste giving EM4,
Yeast, and Whey Kefir bacteria. N, P, K nutrient content test results obtained
sample C has the best results with N values of 0.4129%, P 0.1223%, and K
0.2101%. HPP on organic fertilizer obtained was Rp. 5,222 / liter. The selling
price is determined based on calculations with a profit margin of 16% of Rp
6,000 / liter and BEP obtained as much as 321 liters for a year, so that the
BEP can be reached within 71 days.
Keywords — Small Break Even Point, Variable Costing, Test Levels of N, P, K
Nutrients, Completely Randomized Design
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Sampah atau Limbah pasar adalah jenis sampah yang di hasilkan dan

terkumpul di area pasar. Sampah tersebut terdiri atas sampah organik yang dapat
terurai, diantaranya sisa sayur, buah, bumbu, ikan, dan kemasan seperti daun
pisang, alang-alang, bambu, dan lain-lain. Selain sampah mudah terurai, juga
terdapat sampah yang sulit atau tidak dapat diuraikan, seperti kaca, botol, kaleng,
karet, kain, dan lain-lain (Sastro, 2014).
Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi
atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang
dilakukan oleh manusia. Sumber sampah yang terbanyak berasal dari
pemukiman dan pasar tradisional. Sampah menjadi masalah yang cukup serius,
karena sampah bisa mencemari lingkungan dan mengganggu keindahan (estetika
lingkungan) serta mengganggu stabilitas makhluk hidup (Gunawan, 2015).
Kurangnya perhatian masyarakat maupun pemerintah saat ini terhadap
sampah limbah pasar sebenarnya sangat disayangkan, karena Indonesia yang
dikenal dengan negara agraris pastilah memerlukan pupuk hasil pemanfaatan
sampah organik untuk menopang pertanian. Di sisi lain masyarakat Indonesia
saat ini masih terpaku untuk menggunakan pupuk kimia sebagai suplemen dalam
menyediakan unsur hara pada tumbuhan (Fitriyatno, 2012). Pada hakikatnya
sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang bernilai
ekonomis. Salah satu hasil pengolahan limbah pasar adalah pupuk organik cair.
Kelebihan pupuk organik cair yaitu mengandung cukup nitrogen sebagai bahan
penyusun protein dan klorofil tumbuhan (Salisbury, 1995 dikutip oleh Fitriyatno,
2012).
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan
yang sangat pesat dan terbagi menjadi 12 kecamatan. Jumlah penduduk sebanyak
1.883.64 jiwa per KM2, dengan luas wilayah 632,27 KM2. Kota Pekanbaru
merupakan salah satu kota yang tidak luput dari masalah sampah. Persoalan

sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan tumpukan
sampah pasar yang berserakan, seakan menjadi hal yang sangat lumrah (Rielasari,
2018).
Pemandangan tumpukan sampah pasar sangat mudah kita dapatkan di
Kota Pekanbaru, terutama di sebuah pasar tradisional. Pasar selasa panam
merupakan sebuah pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru yang dimana
terdapat banyak tumpukan sampah di sekitar area pasar. Berikut pemandangan
tumpukan sampah pasar yang berserakan di area pasar selasa panam:

Gambar 1.1 Tumpukan Sampah di Pasar Selasa Panam
Pada Gambar 1.1 dapat dilihat banyaknya tumpukan sampah di area pasar
tersebut, yang tidak di angkut oleh petugas sampah. Tumpukan sampah itu dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan yang menimbulkan bau tidak sedap dan
mengundang hewan pembawa penyakit seperti lalat dan tikus.
Berikut ini adalah data jumlah sampah organik dan anorganik di
Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Jumlah Sampah Organik dan Anorganik di Kota Pekanbaru
Tahun
Organik (Ton)
Anorganik (Ton)
2010
2011

22.463,93
33.084,78

31.021,62
45.688,50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (2018)
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Tabel 1.1 Jumlah Sampah Organik dan Anorganik di Kota Pekanbaru
(Lanjutan)
Tahun
Organik (Ton)
Anorganik (Ton)
2012
2013
2014
2015
2016
2017

33.423,38
56.070,11
60.703,73
62.504,30
51.117,29
55.537,65

46.156,09
77.430,15
83.828,97
86.315,46
70.590,55
76.694,84

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat banyaknya jumlah sampah organik di
Kota Pekanbaru pada tahun 2017 yaitu sebanyak 55.537,65 Ton. Hal tersebut
menunjukkan bahwa sampah organik sangat berpotensi untuk diolah dan
dimanfaatkan dalam penelitian ini, sehingga dapat mengurangi penumpukan
sampah terutama tumpukan sampah di area pasar.
Berikut data jumlah tumpukan sampah organik setiap bulan di area pasar
selasa panam:
Tabel 1.2 Jumlah Tumpukan Sampah Organik Setiap Bulan di Pasar Selasa
Panam Tahun 2017
Bulan
Organik (Kg)
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH

11.800
12.120
12.092
12.009
12.055
12.120
12.600
12.520
12.524
12.328
11.908
11.870
145.946

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (2018)
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Tabel 1.2 merupakan tabel data sampah organik yang terdapat di pasar
Selasa Panam pada tahun 2017. Sampah pasar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk
organik cair yang dapat membantu para petani dalam membudidayakan tanaman
dan mengurangi penggunaan pupuk berbahan kimia yang dapat merusak tanah.
Pupuk organik cair yang akan dibuat tidak hanya berasal dari sampah pasar saja,
tapi memerlukan tambahan EM4 (Effective Microorganisme 4), Ragi, dan Whey
kefir, agar kandungan unsur yang dimiliki mempunyai nilai esensi yang
berkualitas, dan diharapkan penggunaan pupuk ini lebih efektif dan tentunya
dengan harga yang ekonomis.
Harga pupuk merupakan masalah utama bagi petani, terutama pada harga
pupuk kimia (anorganik) semakin hari semakin melambung tinggi, sehingga
petani mengalami kerugian dikarenakan biaya utama atau biaya produksi yang
terlalu tinggi. Berikut ini adalah tabel nama dan harga pupuk kimia (anorganik)
yang beredar di pasaran yang dapat dilihat pada tabel 1.3.
Tabel 1.3 Nama dan Harga Pupuk yang Beredar di Pasaran
Nama
Jenis
Karakteristik
Manfaat
Pupuk
Pupuk
Sebagai nutrisi
pertumbuhan
Kimia
vegetatif tanaman
Urea
Bubuk Kristal
(Anorganik)
seperti daun,
batang, akar dll.
NPK
Mutiara

Kimia
(Anorganik)

Butiran

KCL
Mahkota

Kimia
(Anorganik)

Butiran Kristal

POC Nasa

Organik

Cair

Memacu tanaman
tumbuh cepat dan
berproduksi secara
optimal.
Untuk memacu
pembungaan dan
pertumbuhan
Untuk memacu
pembungaan dan
pertumbuhan pada
tanaman

Harga

Rp.3.900/kg

Rp. 9.000/kg

Rp.3.900/kg

Rp. 75.000/liter

(Sumber: Pengumpulan Data, 2018)
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Tabel 1.3 memberikan informasi tentang jenis pupuk yang beredar di
pasaran. Pupuk yang beredar di pasaran kebanyakan yang berbahan padat,
sedangkan pupuk yang berbahan cair masih sedikit. Pemakaian pupuk berbahan
padat yang digunakan dalam pertanian dalam skala banyak tetapi hasilnya sama
dengan pemberian sedikit pupuk berbahan cair. Sedangkan dalam penguraian
pupuk berbahan padat tersebut ke dalam tanah masih memiliki waktu yang lama
dan nilai harganya cukup mahal. Karena itu peneliti memiliki ide untuk membuat
pupuk organik cair, karena pupuk organik cair bisa melakukan penguraian yang
cepat terhadap tanah, kesuburan terhadap tanah dan masa pertumbuhan tanaman
sangat singkat. Untuk penunjang pembuatan pupuk organik cair ini, maka
dibutuhkan hasil pengamatan dari pengguna pupuk sebelumnya.
Berdasarkan penjelasan literatur di atas, maka penelitian untuk
menghasilkan pupuk cair dari sampah pasar merupakan sebuah tema yang sangat
bermanfaat untuk dilakukan, serta biaya pembuatannya tidak mahal. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan sampah pasar
menjadi pupuk organik cair, mengetahui Desain Eksperimen, Rancangan Acak
Lengkap, menganalisis uji kadar kandungan, penelitian ini juga diharapkan dapat
melakukan

perhitungan

analisis

tekno

ekonomi

yang

bertujuan

untuk

menganalisis nilai HPP (Harga Pokok Produksi) untuk menentukan harga jual
produk, dan menganalisis BEP (Break Event Point) untuk mengetahui kondisi
dimana perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian
pada produk pupuk organik cair.
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu
”Analisis Tekno Ekonomi Pemanfaatan Sampah Pasar Sebagai Bahan
Pembuatan Pupuk Organik Cair Dengan Penambahan EM4 (Effective
Microorganisme 4), Ragi dan Whey Kefir”.

5

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah

pada penelitian ini adalah “bagaimana analisis tekno ekonomi pemanfaatan
sampah pasar sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair dengan penambahan
EM4 (effective microorganisme 4), Ragi, dan Whey kefir?
1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:
1. Pembuatan pupuk organik cair berbahan limbah pasar dengan penambahan
EM4, Ragi, dan Whey Kefir.
2. Melakukan pengujian terhadap kandungan unsur hara Nitrogen (N),
Fosfor (P) dan Kalium (K) pada pupuk organik cair dengan penambahan
EM4, Ragi, dan Whey Kefir.
3. Menganalisis tekno ekonomi pupuk organik cair berdasarkan HPP dan
BEP.

1.4

Batasan Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, agar penelitian ini lebih mudah perlu

adanya batasan-batasan penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan di Pasar Selasa Panam.
2. Penelitian ini menggunakan Sampah Pasar berupa Buah-buahan, Sayursayuran, Ikan dan Air Kelapa.
3. Kadar unsur hara yang diuji Nitrogen (N), Fosfor (P) dan Kalium (K).
4. Analisa tekno ekonomi dilihat berdasarkan pada HPP (Harga Pokok
Produksi) dan BEP (Break Even Point).
5. Metode yang digunakan dalam perhitungan analisa tekno ekonomi
Variable Costing dan Break Event Point.
6. Data yang di gunakan pada tahun 2010-2017.
1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut:
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1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dilakukan sebagai laporan Tugas Akhir yang merupakan
aplikasi keilmuan Desain Eksperimen, Rancangan Acak Lengkap,
Pengembangan Produk dalam bidang pertanian terutama tentang
pembuatan pupuk organik cair dalam industri dibidang pertanian.
2. Bagi Pemerintah
Dapat mengurangi jumlah volume sampah di Kota Pekanbaru dengan
pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik cair, sehingga daya tampung
lahan menjadi besar.
3. Bagi Petani
Khusus kepada petani, sampah pasar dapat bernilai kembali setelah diolah
menjadi pupuk organik cair dan mengurangi biaya pembelian pupuk.
1.6

Posisi Penelitian
Posisi penelitian menjelaskan posisi penelitian tugas akhir ini dibanding

penelitian-penelitian

sebelumnya,

serta

menjelaskan

kelebihan-kelebihan

penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitianpenelitian sebelumnya yang didapat penulis yaitu:
Tabel 1.4 Posisi Penelitian
Nama

Judul
Uji Pupuk Organik dari

Fitriyatno
Dkk

Limbah Pasar Terhadap
Pertumbuhan Tanaman
Selada Dengan Media
Hidroponik

Irienda

Pengelolaan Sampah

Rielasari

Kota Pekanbaru
Potensi dan Teknologi

Yudi

Produksi Pupuk

Sastro

Organik dari Limbah
Pasar Di Perkotaan

Tujuan

Tahun

Mengetahui Pengaruh Pupuk
Organik Cair dari Limbah
Pasar Terhadap Pertumbuhan

2012

Tanaman Selada
Untuk mengetahui cara
pengelolaan sampah di Kota

2018

Pekanbaru
Mengetahui Bagaimana
Menghasilkan Pupuk dari

2014

Sampah Organik Pasar
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian (Lanjutan)
Nama

Judul

Tujuan

Tahun

Pemanfaatan Sampah
Organik Sayuran

Mengetahui Cara Pembuatan

Gunawan R

Sawi dan Limbah

Kompos Organik Cair dari

Dkk

Rajungan Untuk

Sampah Organik Sayuran

Pembuatan Kompos

Sawi dan Limbah Rajungan

2015

Organik Cair
Analisis Tekno
Ekonomi Pemanfaatan
Jaka
prindra
ilahi

Sampah Pasar Sebagai

Menganalisis Tekno Ekonomi

Bahan Pembuatan

pemanfaatan limbah pasar

Pupuk Organik Cair

sebagai pembuatan pupuk

Dengan Penambahan

organik cair

2019

EM4, Ragi dan Whey

Kefir

1.7

Sistematika Penulisan Laporan
Adapun sistematika penulisan yang dijadikan acuan dalam pembuatan

laporan penelitian tentang Analisis Tekno Ekonomi Pemanfaatan Sampah Pasar
untuk Pembuatan Pupuk Organik Cair dapat dilihat sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,
tujuan, batasan penelitian, serta manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian
serta teori pendukung dalam penelitian. Teori-teori tersebut
mengenai pupuk, yang mana pupuk yang dibahas adalah Pupuk
Organik Cair dan Teori Analisis Tekno Ekonomi.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Berisikan penjelasan secara skematis langkah-langkah pembahasan
yang digunakan dalam proses penelitian, sesuai dengan metodologi
penelitian yang sedang dibuat. Berisi tentang langkah-langkah yang
dilakukan dalam Analisis Tekno Ekonomi Pemanfaatan Sampah
Pasar untuk Pembuatan Pupuk Organik Cair.

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Berisikan tentang data-data yang diperoleh di lapangan yang
digunakan untuk diolah sesuai dengan masalah yang sedang di
teliti, sedangkan pengolahan data berisikan tentang proses
perubahan data mentah menjadi suatu hasil yang bisa dipahami
sehingga membantu didalam menganalisa.

BAB V

ANALISA
Bab

ini

berisikan

analisa

dan

pembahasannya

yang

mendeskripsikan objek penelitian dari data-data yang telah diolah.
BAB VI

PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan
dengan hasil penelitian. Pada bab ini akan menyimpulkan inti dari
hasil pelaksanaan tugas akhir sesuai dengan tujuan pelaksanaan
tugas akhir yang telah ditentukan pada Bab I pendahuluan dan
memberikan saran untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan
penelitian dengan menggunakan metode yang sama, tetapi pada
kasus yang berbeda.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Sampah

2.1.1 Pengertian Sampah
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah
berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat
keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah,
yang ada hanya produk-produk yang di hasilkan setelah dan selama proses alam
tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan
konsep lingkungan maka sampah dapat di bagi menurut jenis-jenisnya. Sampah
pada dasarnya merupakan sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan
tertentu, telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah
tidak bermanfaat, dari segi ekonomi serta sudah tidak ada harganya lagi dan dari
segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam
(Nugroho, 2018).
2.1.2 Jenis-Jenis Sampah
Jenis-jenis sampah dapat di golongkan menjadi beberapa golongan, antara
lain (Nugroho, 2018) :
1.

Berdasarkan sumbernya
Berdasarkan sumber dari sampah itu timbul, sampah dibedakan menjadi
beberapa jenis, antara lain:
a. Sampah alam
Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses
daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai
menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi
masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. Selain
daun-daun yang berjatuhan, sampah alam juga bisa terjadinya banjir, akan
banyak sekali sampah yang tidak terkendali.

b. Sampah manusia
Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang biasa digunakan
terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah
manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat
digunakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang di sebabkan virus
dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia
adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan
cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk di dalamnya adalah
perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing). Sampah manusia dapat
dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistem urinoir tanpa air.
c. Sampah konsumsi
Sampah konsumsi merupakan sampah yang di hasilkan oleh (manusia)
pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang
ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia.
Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih
kecil di bandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses
pertambangan dan industri.
d. Sampah pertanian, peternakan, dan perikanan
Sampah jenis ini termasuk jenis sampah organik, seperti jerami, kotoran
sapi, dan lain-lain. Sampah ini jika dalam jumlah besar dan tidak terolah
dengan baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan.
e. Sampah nuklir
Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fusi nuklir yang
menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi
lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu sampah nuklir
disimpan ditempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan
aktivitas tempat-tempat yang dituju biasanya bekas tambang garam atau
dasar laut.
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f. Sampah industri
Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses
industri. Dalam industri pengolahan hasil pertanian seperti pengolahan
tebu dan kelapa sawit dihasilkan bahan berupa limbah padat atau cair.
g. Sampah pertambangan
Sampah pertambangan merupakan sampah yang berasal dari daerah
pertambangan.

Jenis

yang

dihasilkan

tergantung

jenis

usaha

pertambangan itu sendiri, misalnya batu-batuan, tanah cadas, pasir, sisasisa pembakaran (arang) dan sebagainya.
2.

Berdasarkan sifatnya
Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
a. Sampah organik
Sampah organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai
dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa
dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Organik adalah
proses yang kokoh dan relatif cepat. Sampah organik berasal dari
makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan.
b. Sampah anorganik
Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non
hayati, baik berupa produk sinterik maupun hasil proses teknologi
pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat
diuraikan oleh alam, seperti botol plastik, tas plastik, kaleng, plastik
wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, gelas dan
sebagainya.

3.

Berdasarkan bentuknya
Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
a. Sampah padat
Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin
dan sampah cair. Dapat berupa sampah pasar, sampah rumah tangga,
sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain.
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b. Sampah cair
Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak
diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah, seperti
sampah cair yang dihasilkan dari toilet.
2.1.3 Permasalahan Sampah
Masalah sampah kerap kali menjadi bahan perbincangan di berbagai
kalangan, namun sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari pemerintah
maupun dari seluruh lapisan masyarakat guna menanggulangi masalah kepadatan
sampah. Butuh kolaborasi yang nyata antara pemerintah dan masyarakat untuk
mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan yang kita dambakan bersama.
Jangan pernah menganggap masalah sampah sebagai masalah sepele, karena
dampak negatifnya yang dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan
(Nugroho, 2018).
Sampah yang tidak terkontrol akan menimbulkan berbagai dampak
negatif, diantaranya adalah (Nugroho, 2018) :
1.

Dampak sosial dan ekonomi
Dampak sosial yang timbul akibat pembuangan atau penimbunan sampah
sampai saat ini belum banyak mengubah pandangan para pengambil
kebijakan dan operatornya. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik selain
menyebabkan kota menjadi kotor dan kumuh juga dapat menyebabkan
pendangkalan sungai yang akan berakibat timbulnya bencana banjir.
Pengaruh sampah dalam hal keadaan sosial dan ekonomi adalah sebagai
berikut:
a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang
kurang menyenangkan bagi masyarakat (bau yang tidak sedap dan
pemandangan yang buruk).
b. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan (kurangnya minat
wisata ke tempat yang kotor).
c. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat
kesehatan masyarakat. Hal ini terkait meningkatnya pembiayaan secara
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langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak
langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
d. Pembuangan sampah padat ke air dapat menyebabkan banjir dan akan
memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan,
jembatan, drainase, dan lain-lain.
2.

Dampak kesehatan
Dampak bagi kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang
memadai (pembuangan sampah yang tidak terkondisi) merupakan tempat
yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang
seperti lalatb dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit.
Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:
a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang
berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air
minum. Penyakit demam berdarah (dapat juga meningkatkan dengan
cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai).
b. Penyakit jamur dapat juga menyebar
c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu
contohnya suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing ini
sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui
makananya yang berupa sisa makanan atau sampah.
d. Sampah beracun. Telah dilaporkan bahwa di jepang kira-kira 40.000
orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi
oleh raksa. Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh
pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

3.

Dampak lingkungan
Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan
mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga
beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem
perairan. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan
asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang
sedap, gas dalam konsentrasi tinggi dan meledak.
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2.1.4 Cara Mengatasi Sampah
Permasalahan sampah yang terjadi jelas menjadi suatu permasalahan,
apalagi jika tidak segera ditangani. Berbagai cara dapat dilakukan untuk
mengurangi efek negatif dari sampah tersebut, antara lain (Nugroho, 2018) :
1.

Penumpukan
Metode ini dilakukan dengan cara menumpuk sampah sampai membusuk.
Keuntungan metode ini adalah biayanya yang murah dan sederhana. Tetapi
memiliki kerugian yaitu menjadi sumber penyakit dan menyebabkan
pencemaran.

2.

Pembakaran
Pembakaran merupakan metode yang cukup sering digunakan dalam
mengatasi sampah. Tidak semua sampah dapat diatasi dengan cara dibakar.
Ada syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi, antara lain :
a. Sampah yang dapat habis terbakar
b. Bukan dari bahan baku fosil
c. Lokasi pembakaran jauh dari pemukiman

3.

Sanitary landfill
Metode ini khusus digunakan sebagai tempat pembuangan akhir ketika lahan
yang disediakan telah terisi penuh dengan sampah. Cara penerapannya adalah
dengan membuat cekungan baru untuk mengubur sampah yang di atasnya
ditutupi tanah.

4.

Pengomposan
Pengomposan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi
sampah yang tidak menimbulkan efek samping bagi lingkungan. Bahkan hasil
dari pengomposan dapat memberikan efek yang sangat baik bagi lingkungan
karena mengandung beberapa unsur hara. Pengomposan ini pada umumnya
dilakukan pada sampah organik.
Dari keempat cara di atas yang paling baik untuk di terapkan adalah

pengomposan. Karena dengan pengomposan dapat mengubah sampah menjadi
pupuk yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Akan tetapi pengomposan belum
banyak diterapkan untuk mengatasi sampah. Data dari kementrian lingkungan
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hidup, hanya 1-6 % sampah yang diolah dengan cara pengomposan. Sisanya lebih
banyak di bakar, ditimbun, dan dibuang ke sungai dan TPA. Oleh karena itu
masih sangat terbuka sekali melakukan pengomposan sebagai pupuk alternatif.
Selain hal-hal teknis yang disebutkan di atas, sikap dari individu itu sendiri
sangat berpengaruh. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi sampah antara
lain :
1.

Reduce (mengurangi)
Mengurangi penggunaan barang-barang habis pakai yang sekiranya dapat
menimbulkan sampah. Karena semakin banyak barang dan material yang
terbuang, hal tersebut akan menjadi sampah.

2.

Reuse (memakai kembali)
Mengusahakan untuk mencari barang yang dapat dipakai kembali, dan
menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai. Hal ini bertujuan untuk
memaksimalkan umur suatu barang sebelum di jadikan sampah.

3.

Recycle (mendaur ulang)
Selain mencari barang yang dapat dipakai kembali, dapat juga dengan
mencari barang yang bisa dilakukan daur ulang. Sehingga barang-barang
yang sudah terpakai dan sudah hilang manfaat utamanya dapat dijadikan
barang lain dengan manfaat yang berbeda dan mungkin juga lebih berguna.

4.

Replace (mengganti)
Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan di sekitar. Ganti
barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama.
Serta

menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan, seperti

mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan plastik kresek dengan tas
atau keranjang belanja saat berbelanja. Hal ini dimaksudkan karena masih
banyak plastik yang memiliki sifat tidak dapat teruraikan, sehingga akan
menjadi sampah yang berbahaya.
5.

Respect (menghargai)
Rasa menghargai dan cinta pada alam tempat kita menggantungkan hidup kita
sangat penting untuk di tumbuhkan. Rasa menghargai yang tumbuh dalam
diri kita akan memunculkan sikap bijaksana terhadap alam.
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2.2

Sampah Pasar
Sampah atau limbah organik pasar adalah jenis sampah atau limbah yang

dihasilkan dan terkumpul di area pasar. Sampah tersebut terdiri atas sampah
organik yang dapat terurai, diantaranya sisa sayur, buah, bumbu, dan kemasan
seperti daun pisang, alang-alang, bambu, dan lain-lain. Selain sampah mudah
terurai, juga terdapat sampah yang sulit atau tidak dapat diuraikan, seperti kaca,
botol, kaleng, karet, kain, dan lain-lain (Sastro, 2014).
Limbah pasar berupa sampah organik seperti limbah sayur, buah dan
bahan organik lain dapat menyebabkan pencemaran, dan limbah anorganik
terutama limbah plastik dapat menghalangi dan menyumbat jalannya air, terutama
pada musim hujan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya banjir. Permasalahan
yang utama adalah tidak tersedianya pengelolaan limbah pasar baik limbah
organik maupun limbah anorganik. Pemanfaatan teknologi tepat guna dengan
mengolah sampah organik menjadi pupuk organik cair yang berkualitas
merupakan salah satu cara untuk mengurangi limbah pasar tersebut yang
berlebihan, sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran (Saidi, 2016).
2.3

Limbah Buah-Buahan, Sayuran, Ikan, dan Air Kelapa

2.3.1 Limbah Buah-Buahan
Limbah buah-buahan merupakan bahan buangan yang biasanya dibuang
secara

open

dumping

tanpa

pengelolaan

lebih

lanjut

sehingga akan

meninggalkan gangguan lingkungan dan bau tidak sedap. Limbah sayuran dan
buah-buahan mempunyai kandungan gizi rendah, yaitu protein kasar sebesar 115% dan serat kasar 5-38%. Pembuatan pupuk cair dari limbah buah-buahan
sebagai pupuk alternatif pengganti pupuk kimia sangat cocok dikembangkan.
Selain bahan bakunya

melimpah

juga

sangat

ekonomis

karena tidak

memerlukan banyak biaya serta melihat kandungan rasio C/N yang terdapat
pada sampah buah sehingga peneliti berkesimpulan untuk melakukan penelitian
terhadap sampah buah-buahan untuk menjadi salah satu bahan baku pembuatan
pupuk cair organik (Jalaluddin, 2016).
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Keberadaan sampah buah-buahan yang melimpah memiliki potensi yang
besar sebagai sumber bahan baku untuk pembuatan pupuk organik cair.
Tumpukan limbah buah-buahan ini jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena
sudah tidak layak untuk makanan ternak. Biasanya sampah buah-buahan hanya di
biarkan saja, sehingga menimbulkan aroma yang kurang sedap bagi kebersihan
lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan. Sebagai solusi dari dampak yang
ditimbulkan oleh sampah buah-buahan ini, limbah kulit buah-buahan ini dapat
dijadikan sumber bahan baku alternatif yang potensial untuk menghasilkan pupuk
organik cair. Disamping itu, teknologi ini juga banyak keuntungan, yaitu bubur
sampah buah-buahan (slurry) air lindinya dapat digunakan sebagai pupuk organik
cair dan ampasnya dapat dijadikan media pertumbuhan (media sapih). Pupuk
organik yang dihasilkan adalah pupuk yang sangat kaya akan unsur-unsur yang
dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan, senyawa-senyawa tertentu seperti protein,
selulose, lignin, dan lain-lain tidak bisa digantikan oleh pupuk kimia (Marjenah,
2017).
Jenis limbah buah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Kulit Buah Pisang
Kulit buah pisang merupakan sampah organik yang mudah didapatkan dan
belum dikelola dengan baik. Menurut Hadisuwito (2007), kulit pisang yang
saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dapat
dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk mengurangi permasalahan
sampah yang menumpuk dan dapat menyebabkan pencemaran. Selama ini
kompos yang dihasilkan dari limbah padat sangat banyak, padahal pupuk
organik cair lebih praktis digunakan, proses pembuatannya relatif mudah, dan
biaya pembuatan yang dikeluarkan tidak terlalu besar (Hadisuwito, 2007
dikutip oleh Yuliani, 2018).
Kulit pisang mengandung unsur hara yang banyak dibutuhkan tanaman, salah
satunya yaitu unsur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penyusun yang
penting dalam sintesa protein. Sebagian besar dari nitrogen total dalam air
dapat terikat sebagai nitrogen organik, yaitu dalam bahan-bahan berprotein.
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Senyawa-senyawa nitrogen terdapat dalam bentuk terlarut atau sebagai bahan
tersuspensi. Jenis nitrogen di air meliputi nitrogen organik, amonia, nitrit, dan
nitrat. Perananan utama nitrogen bagi tanaman adalah untuk merangsang
pertumbuhan secara keseluruhan, khusus batang, cabang, dan daun. Selain itu
nitrogen pun berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat
berguna dalam proses lainnya (Manis, 2017).
2.

Buah Nenas
Buah nanas mengandung vitamin A dan C, kalsium, fosfor, magnesium, besi,
natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa (gula tebu), dan enzim bromelain.
Bromelain, berkhasiat anti radang. Berdasarkan kandungan nutriennya,
ternyata kulit buah nanas mengandung karbohidrat dan gula yang cukup
tinggi. Kulit nanas mengandung 81,72% air; 20,87% serat kasar; 17,53%
karbohidrat; 4,41% protein dan 13,65 % gula reduksi. Mengingat kandungan
karbohidrat, gula, dan protein yang cukup tinggi, maka kulit nanas
memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk
melalui proses fermentasi (Pramushinta, 2018).

3.

Buah Pepaya
Buah pepaya merupakan salah satu buah yang kaya akan vitamin dan mineral
yang sangat baik untuk tubuh. Sehingga berbagai kreativitas kuliner dapat
tercipta dengan berbahan dasar buah papaya (Syaputriani, 2017).
Buah pepaya mengandung enzim papain, alkaloid karpaina, psudo karpaina,
glikosid, karposid, saponin, beta karotene, pectin, d-galaktosa, l-arabinosa,
papain, papayotimin papain, vitokinose, glucoside cacirin, karpain, papain,
kemokapain, lisosim, lipase, glutamin, siklotransferase, C-organik, nitrogen,
posfor, kalium dan magnesium (Susanto, 2012 dikutip oleh Syaputriani,
2017).

2.3.2 Limbah Sayuran
Limbah sayuran merupakan kumpulan dari berbagai macam sayuran
setelah disortir karena tidak layak dijual. limbah sayuran mengandung senyawa
dan berbagai bakteri pengurai. Senyawa dan bakteri tersebut dapat meningkatkan
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kesuburan tanah dengan cara menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh
tanah. Bahan tersebut dapat dijadikan sebagai pupuk organik cair (POC) dengan
mencampurkan berbagai komponen bahan-bahan tertentu. Limbah sayuran
mengandung unsur-unsur yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan
pupuk organik cair (POC). Bahan tersebut mempunyai kandungan air yang tinggi,
karhohidrat, protein, dan lemak dan juga mengandung serat, fosfor, besi, kalium,
kalsium, vitamin A, vitamin C, dan Vitamin K. Semua unsur tersebut mempunyai
fungsi yang bisa membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan
tanaman. Sehingga sangat bagus dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pupuk
organik cair (POC). Selain mudah terdekomposisi, bahan ini juga kaya akan
nutrisi yang dibutuhkan tanaman (Mulyanti, 2018).
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memanfaatkan limbah
pasar tersebut adalah dengan cara mengelolanya menjadi pupuk organik cair
(POC) karena pupuk organik cair dianggap lebih cepat meresap kedalam tanah
dan dengan cepat dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman serta tidak merusak
tanah dan tanaman. Pupuk ini berupa bahan organik yang disiramkan pada
media tanam untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman untuk
membantu pertumbuhan sehingga mampu bereproduksi dan tumbuh dengan
baik.
Jenis limbah sayur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Kacang Panjang
kacang panjang (Vigna sinensis L.) merupakan tanaman semak, menjalar,
semusim dengan tinggi kurang lebih 2,5 m. Batang tanaman ini tegak,
silindris, lunak, bewarna hijau dengan permukaan licin. Tanaman kacang
panjang ini mengandung zat gizi yang cukup banyak seperti sumber protein
nabati. Kandungan protein dalam kacang panjang cukup tinggi, yaitu 22,3%
dalam biji kering, 4,1% pada daun dan 2,7% pada polong muda. Oleh karena
itu kacang panjang merupakan sumber protein yang murah dan mudah untuk
dikembangkan di berbagai daerah. Disamping itu juga terkandung mineral
dan komposisi gizi lainnya yaitu, thiamin, vitamin A, ribovlavin, besi, fosfor,
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kalium, asam askorbat, asam folat, magnesium dan mangan. Kacang panjang
merukan sayuran yang tidak dapat bertahan lama dan mudah busuk
(Mulyanti, 2018).
2.

Sawi Putih
Produksi sawi di Indonesia mencapai 322.164 ton dari produksi sayuran
nasional, padahal sawi yang tidak dimanfaatkan berkisar 20 % dari bagian
tanaman yang dimanfaatkan. Limbah sayuran sawi mengandung komposisi
nutrien berupa kalori 22 g, protein 1,7 g, serat 0,7 g, Ca 100 mg, Fe 2,6 mg
yang dibutuhkan tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa limbah tanaman sawi
sangat berpotensi digunakan sebagai bahan baku pupuk organik cair
(Rahmah, 2014).

3.

Tauge (Kecambah)
Tauge merupakan jenis makanan yang kaya protein, asam amino, vitamin,
dan mineral. Tauge memiliki manfaat bagi tanaman terutama dapat
meningkatkan kesuburan tanah dan juga digunakan sebagai campuran
pembuatan pupuk cair karena kandungan fosfor yang tinggi (Listiyana, 2016).
Menurut Wirakusumah (2002), kandungan gizi pada kecambah per 100g
yaitu energi 50%, protein 5,7%, lemak 0,1%, karbohidrat 10%, kalsium
32%, fosfor 96%, serat 0,7%,besi 1,1%, vitamin B1 0,13%, vitamin B2
0,15%, vitamin C 41%, vitamin E dan mineral (Wirakusumah, 2002 dikutip
oleh Listiyana, 2016).

2.3.3 Limbah Ikan
Limbah ikan dapat berupa jenis-jenis ikan yang rusak fisiknya, tidak
bernilai ekonomis, sisa-sisa olahan ikan, dan ikan dengan tingkat kesegaran yang
tidak layak digunakan sebagai bahan pangan bagi manusia. Limbah ikan tersebut
masih mengandung nutrien organik yang cukup tinggi. Kandungan nutrien
organik yang tinggi ini apabila berada dalam badan air akan menyebabkan
eutrofikasi pada perairan umum, yang kemudian akan menyebabkan kematian
organisme yang hidup dalam air tesebut, pendangkalan, penyuburan ganggang
dan bau yang tidak nyaman (Edison, 2015).

21

Secara umum limbah ikan mengandung banyak nutrien yaitu N (Nitrogen),
P (Phosforus) dan K (Kalium) yang merupakan komponen penyusun pupuk
organik (Lepongbulan, 2017).
Pemanfaatan limbah ikan sebagai bahan pupuk organik sudah lama
dilakukan. Hingga saat ini telah banyak beredar berbagai jenis pupuk organik
berbahan baku limbah ikan, baik sebagai pupuk padat atau pupuk cair. Pupuk
padat berbahan baku ikan umumnya dibuat dalam bentuk tepung, granula atau
pelet, sedangkan dalam bentuk cair berupa emulsi konsentrasi tinggi (Edison,
2015).
Namun demikian, pupuk organik dari limbah ikan yang telah
dikembangkan saat ini umumnya berasal dari ikan berkualitas baik sehingga
bersaing dengan kebutuhan pangan masyarakat. Di sisi yang lain, limbah ikan
tersedia dalam jumlah cukup besar dan belum termanfaatkan. Limbah tersebut
umumnya terkumpul di tempat-tempat penampungan ikan serta pasar-pasar
tradisional. Komposisi limbah tersebut umumnya berupa ikan ikan yang telah
rusak, isi perut, sirip, kepala dan sisik. Apabila dimanfaatkan, maka limbah ikan
tersebut berpotensi untuk dijadikan pupuk organik yang berkualitas baik setara
dengan pupuk organik yang telah ada dipasaran.
Jenis limbah ikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila.
Ikan nila adalah salah satu jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis yang cukup
tinggi. Ikan nila umunya hidup di perairan tawar seperti sungai, danau, waduk,
rawa, sawah, dan saluran irigasi, memiliki toleransi terhadap salinitas membuat
ikan nila juga dapat hidup dan berkembang biak diperairan payau dengan salinitas
20-25% (Setyo, 2006 dikutip oleh Baon, 2017).
Ikan nila memiliki kandungan zat gizi berupa karbohidrat, protein, lemak,
kalsium, posfor, dan besi. Kandungan seperti protein, lemak dan posfor
merupakan kandungan yang sangat bermanfaat bagi tanaman dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan. Kandungan protein merupakan sumber nitrogen
organik yang sangat baik bagi tanaman sedangkan kandungan lemak pada ikan
nila bermanfaat untuk membantu menyerap senyawa yang diperlukan tanaman
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agar lebih aktif dan jika diaplikasikan di tanah lemak ikan tersebut dapat
memperbaiki biologi tanah (Baon, 2017).
2.3.4 Limbah Air kelapa
Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini
adalah limbah air kelapa. Tanaman kelapa (Cocos nucifera) adalah satu jenis
tumbuhan dari suku aren-arenan atau arecaceae adalah anggota tunggal dalam
marga cocos. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia
sehingga dianggap sebagai tumbuhan serba guna, khususnya bagi masyarakat
pesisir. Pohon dan batang tunggal, berakar serabut, tebal dan berkayu. Batang
beruas-ruas namun bila sudah tua tidak terlalu tampak, khas tipe monokotil
dengan pembulu menyebar (tidak konsentrik) berkayu. Kayunya kurang baik
digunakan untuk bangunan. Daun tersusun secara majemuk, menyirip sejajar
tunggal, pelepa pada tangkai daun pendek, duduk pada batang, warna daun hijau
kekuningan, bunga tersusun majemuk pada rangkaian yang dilindungi oleh bracte,
terdapat bunga jantan dan betina, berumah satu, bunga betina terletak dipangkal
karangan, sedangkan bunga jantan dibagian yang jauh dari pangkal. Buah besar,
diameter 10 cm - 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning, hijau atau coklat.
Kelapa secara alami tumbuh di pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30
m (Gultom, 2017).
Berasal dari pesisir samudera Hindia, namun kini telah tersebar di seluruh
daerah tropika. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 m dari
permukaan laut.
Berikut adalah klasifikasi ilmiah tanaman kelapa:
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta

Sub divisi

: Angiospermae

Kelas

: Monocotiledonae

Ordo

: Arecales

Family

: Arecaceae

Genus

: Cocos
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Spesies

: Cocos nucifera

Air kelapa yang diperoleh dari buah kelapa (Cocos nucifera) sering
dianggap sebagai limbah, terutama jika kita perhatikan penanganannya di pasar
tradisional tempat penjualan kelapa parut, bahan ini sering dipakai sebagai air
pencuci bagi kelapa yang akan diparut atau dijual dengan harga yang sangat
murah, namun jika tidak laku air kelapa ini akan dibuang begitu saja.
Pemanfaatannya di Indonesia paling banyak adalah sebagai bahan baku
pembuatan nata de coco, atau diminum sebagai air segar pelepas dahaga, untuk
kelapa yang masih muda dan untuk memperoleh air kelapa yaitu dengan cara
pengupas sabut kelapa kemudian dibela dengan cara yang sederhana.
Senyawa kimia dalam air kelapa terdiri dari unsur makro dan unsur mikro.
Unsur makro dalam air kelapa adalah hidrat arang (karbohidrat) dan nitrogen
(berupa protein asam amino). Karbohidrat dalam komposisi air kelapa terdiri
dari sukrosa, glukosa, fruktosa, inositol, sorbitol dan lain-lain. Walaupun
mengandung gula (fruktosa, sukrosa dan glukosa), air kelapa terbukti aman
untuk dikonsumsi penderita diabetes. Sedangkan nitrogen dalam air kelapa terdiri
dari asam amino (kadarnya dalam air kelapa sangat tinggi melebihi kandungan
asam amino yang ditemukan dalam susu sapi). Asam amino dalam air kelapa
sendiri terdiri dari beberapa senyawa seperti alanine, serin, arginine, sistin dan
alin. Sedangkan unsur mikro dalam komposisi air kelapa berupa kalium
(potassium), kalsium, ferum, natrium, sulfur, fosfor, magnesium, sodium, klor dan
cuprum. Semua mineral-mineral ini sangat bermanfaat bagi proses metabolisme
manusia. Mineral-mineral ini adalah zat elektrolit pengganti cairan tubuh. Itulah
mengapa air kelapa disebut juga minuman isotonik alami.
2.4

Pupuk Organik Cair
Pupuk organik cair adalah larutan dari pembusukan bahan-bahan organik

yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan
unsur haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat
secara cepat mengatasi defesiensi hara, tidak masalah dalam pencucian hara, dan
mampu menyediakan hara secara cepat. Dibandingkan dengan pupuk cair
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anorganik, pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman
walaupun digunakan sesering mungkin. Selain itu, pupuk ini juga memiliki bahan
pengikat, sehingga larutan pupuk yamg diberikan ke permukaan tanah bias
langsung digunakan oleh tanaman. Dengan menggunakan pupuk organik cair
dapat mengatasi masalah lingkungan dan membantu menjawab kelangkaan dan
mahalnya harga pupuk anorganik saat ini (Gultom, 2017).
Pupuk organik cair dalam pemupukan jelas lebih merata, tidak akan terjadi
penumpukan konsentrasi pupuk di satu tempat Selain itu juga pupuk organik cair
ini mempunyai kelebihan dapat secara cepat mengatasi defesiensi hara dan tidak
bermasalah dalam pencucian Hara juga mampu menyediakan hara secara cepat.
Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar
di pasaran. Pupuk organik cair selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan
biologi tanah, juga membantu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan
kualitas produk tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan sebagai
alternatif pengganti pupuk kandang. Adapun beberapa kelebihan dan manfaat dari
pupuk organik cair, yaitu:
1.

Dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan
pembentukan bintil akar pada tanaman leguminosae sehingga meningkatkan
kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara.

2.

Dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan
kuat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, cekaman cuaca
dan serangan patogen penyebab penyakit.

3.

Merangsang pertumbuhan cabang produksi.

4.

Meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah, serta

5.

Mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah.

2.5

Unsur Hara
Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman terbagi atas dua, yaitu unsur

hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur yang dibutuhkan
tanaman dalam konsentrasi tinggi di dalam tanah yaitu antara lainmeliputi karbon
(C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N),fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca),
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magnesium (Mg) dan belerang (S). Sedangkan unsur hara mikro merupakan
unsur-unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah/konsentrasi yang sangat
rendah. Yang termasuk dalam unsur hara mikro yaitu: besi (Fe), mangan (Mn),
seng (Zn), tembaga (Cu) dan chlor (Cl) (Gultom, 2017).
2.5.1 Nitrogen
Unsur nitrogen dengan lambang unsur N, sangat berperan dalam
pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi
utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu
unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat
pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Bersama dengan unsur fosfor (P), nitrogen
ini digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan (Gultom,
2017).
Nitrogen (N) merupakan unsur hara paling penting bagi organisme hidup
(tanaman) dan sebagai pembatas tanaman pertanian selain carbon, hidrogen dan
oksigen. Nitrogen umumnya di ambil tanaman dalam jumlah besar dibanding
unsur yang lain. Nitrogen meningkatkan produksi dan kualitas hasil (kandungan
protein atau gula). Nitrogen juga berinteraksi dengan sebagian besar nutrisi makro
lainya (Mindari, 2018).
2.5.2 Fosfor
Fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom
15, berupa nonlogam, bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen, fosfor
bersifat reaktif, dapat berpendar (memancarkan cahaya yang lemah) karena
mengalami fosforesens ketika bergabung dengan oksigen, banyak ditemui dalam
batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup tetapi tidak pernah ditemui
dalam bentuk unsur bebasnya (Mindari, 2018).
Unsur Fosfor (P) merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim,
protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi,
sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur P juga
berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar
adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman
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terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Bersama dengan unsur kalium, fosfor
dipakai untuk merangsang proses pembungaan. Hal itu wajar sebab kebutuhan
tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga (Gultom,
2017).
Fosfor lebih banyak berada dalam bentuk anorganik dibandingkan organik.
Fosfor yang diserap tanaman dalam bentuk ion anorganik cepat berubah menjadi
senyawa fosfor organik. Didalam tanah kandungan P total bisa tinggi jika
dibandingkan dengan unsur hara lainnya, tetapi hanya sedikit yang tersedia
bagitanaman. Tanaman menambang fosfor tanah dalam jumlah yang lebih kecil
dibandingkan nitrogen dan kalium, hal ini disebabkan oleh daya larutnya yang
sangat kecil di dalam air sehingga sulit diserap oleh akar tanaman. Oleh karena
itu, unsur fosfor dalam pupuk lebih baik bersifat cair dibandingkan dengan fosfor
dalam bentuk padatan.
2.5.3 Kalium
Unsur Kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti
fotosintetis,

akumulasi,

translokasi,

transportasi

karbohidrat,

membuka

menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel.
Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur
(Gultom, 2017).
Unsur kalium berhubungan erat dengan kalsium dan magnesium. Ada sifat
antagonisme antara kalium dan kalsium, dan juga antara kalium dan magnesium.
Sifat antagonisme ini menyebabkan kekalahan salah satu unsur untuk diserap
tanaman jika komposisinya tidak seimbang. Unsur kalium diserap lebih cepat oleh
tanaman dibandingkan kalsium dan magnesium. Jika unsur kalium berlebih
gejalanya sama dengan kekurangan magnesium. Sebab, sifat antagonisme antara
kalium dan magnesium lebih besar dari pada sifat antagonisme antara kalium dan
kalsium. Meskipun demikian, pada beberapa kasus, kelebihan kalium gejalanya
mirip tanaman kekurangan kalsium.
Kalium penting untuk perkembangan klorofil, meskipun ia tidak (seperti
magnesium)

memasuki

susunan

molekulnya.

Daun

tanaman

menderita

27

kekurangan kalium, tepinya menjadi kering dan berwarna kuning coklat sedang
permukaannya mengalami klorotik tidak teratur di sekitar tepi daun. Sebagai
akibat dari kerusakan ini fotosintesa sangat terganggu dan sintesa boleh dikatakan
menjadi terhenti. Kalium juga dapat berfungsi untuk meningkatkan kadar
karbohidrat dan gula dalam buah, meningkatkan kualitas buah karena bentuk,
kadar, dan warna yang lebih baik, membuat biji tanaman menjadi lebih berisi dan
padat.
2.6

Standar Mutu Pupuk Organik
Bedasarkan Standarisasi Nasional Indonesia SNI-19-7030-2004 mengenai

standar kualitas pupuk organik adalah sebagai berikut (Yogastya, 2016):

Gambar 2.1 Standar Mutu Pupuk Organik
Indikator kualitas pupuk organik menurut standar mutu pupuk organik
kandungan Nitrogen sebesar 0,40%, Fospor 0,10%, dan Kalium 0,20%.
2.7

Effective Microorganisme 4 (EM4)
EM4 pertama kali ditemukan oleh Professor Teuro Higa dari Universitas

Ryukyus, Jepang (Susetya, 2018).
Professor Teuro Higa adalah orang yang menemukan bahwa mikroba
dapat dicampur dalam sebuah kultur dan secara fisiologis mikroba ini cocok satu
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dengan yang lainnya. Lalu ketika kultur ini diberikan pada lingkungan alam,
setiap individu bersinergi dan berdampak positif ke alam (Gultom, 2017).
Teknologi ini adalah teknologi budidaya pertanian untuk meningkatkan
kesehatan

dan

kesuburan

tanah

dan

tanaman

dengan

menggunakan

mikroorganisme yang memiliki manfaat sebagai berikut:
1.

Meningkatkan dan menjaga produktivitas tanah

2.

Menguraikan senyawa atau unsur terikat di dalam tanah menjadi tersedia
bagi tanaman

3.

Meningkatkan kesehatan tanaman

4.

Menekan proses pencucian unsur penting dalam tanah

5.

Memecah akumulasi senyawa kimia (toksisitas) yang teresidu dalam tanah

6.

Mengurangi pelepasan gas dan panas pada proses pembusukan bahan organik

7.

Menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme yang menguntungkan didalam
tanah
EM4 merupakan campuran dari mikroorganisme bermanfaat yang terdiri

dari lima kelompok, 10 Genius 80 Spesies dan setelah di lahan menjadi 125
Spesies. EM4 berupa larutan coklat dengan pH 3,5-4,0. Terdiri dari
mikroorganisme aerob dan anaerob. Kandungan mikroorganisme utama dalam
EM4 yaitu antara lain:
1.

Bakteri Fotosintetik (Rhodopseudomonas sp.)
Bakteri ini mandiri dan swasembada, membentuk senyawa bermanfaat
(antara lain, asam amino, asam nukleik, zat bioaktif dan gula yang
semuanya berfungsi mempercepat pertumbuhan) dari sekresi akar tumbuhan,
bahan organik dan gas-gas berbahaya dengan sinar matahari dan panas bumi
sebagai sumber energi. Hasil metabolisme ini dapat langsung diserap
tanaman dan berfungsi sebagai substrat bagi mikroorganisme lain sehingga
jumlahnya terus bertambah.

2.

Bakteri asam laktat (Lactobacillus sp.)
Dapat

mengakibatkan

kemandulan

(sterilizer)

mikroorganisme

yang

merugikan, oleh karena itu bakteri ini dapat menekan pertumbuhan,
meningkatkan percepatan perombakan bahan organik, menghancurkan bahan
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organik seperti lignin dan selulosa serta memfermentasikannya tanpa
menimbulkan senyawa beracun yang ditimbulkan dari pembusukan bahan
organik bakteri

ini

dapat

menekan

pertumbuhan

fusarium,

yaitu

mikroorganime merugikan yang menimbukan penyakit pada lahan atau
tanaman yang terus menerus ditanami.
3.

Ragi atau Yeast (Saccharomyces sp)
Melalui proses fermentasi, ragi menghasilkan senyawa bermanfaat bagi
pertumbuhan tanaman dari asam amino dan gula yang dikeluarkan oleh
bakteri fotosintetik atau bahan organik dan akar-akar tanaman. Ragi juga
menghasilkan zat-zat bioaktif seperti hormon dan enzim untuk meningkatkan
jumlah sel aktif dan perkembangan akar. Sekresi ragi adalah substrat yang
baik bakteri asam laktat dan Actinomycetes.

4.

Actinomycetes
Actinomycetes menghasilkan zat-zat anti mikroba dari asam amino yang
dihasilkan

bakteri

fotosintetik.

Zat-zat

anti mikroba

ini

menekan

pertumbuhan jamur dan bakteri. Actinomycetes hidup berdampingan dengan
bakteri fotosintetik bersama-sama meningkatkan mutu lingkungan tanah
dengan cara meningkatkan aktivitas anti mikroba tanah.
5.

Jamur Fermentasi (Aspergillus dan Penicilium)
Jamur fermentasi menguraikan bahan secara cepat untuk menghasilkan
alkohol, ester dan zat anti mikroba. Pertumbuhan jamur ini membantu
menghilangkan bau dan mencegah serbuan serangga dan ulat-ulat merugikan
dengan

cara

menghilangkan

penyediaan

makanannya.

Tiap

spesies

mikroorganisme mempunyai fungsi masing-masing tetapi yang terpenting
adalah bakteri fotosintetik yang menjadi pelaksana kegiatan EM4 terpenting.
Bakteri ini di samping mendukung kegiatan mikroorganisme lainnya juga
memanfaatkan zat-zat yang dihasilkan mikroorganisme lain.
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Tabel 2.1 Peranan Mikroorganisme serta Manfaat pada Tanaman
No
Mikroorganisme
Peran
Pengeruh ke Tanaman
1
Aspergillus niger
Pelarut posfat Mempercepat proses
pembuahan
2
Pseudomonas putida
Pelarut posfat Mempercepat proses
pembungaan dan pembuahan
3
Pseudomonas
Pelarut posfat Mempercepat pertumbuhan akar
fluorences
4
Bacillus megaterium
Pelarut posfat Mempecepat proses
pembungaan dan pembuahan
5
Bacillus megaterium
Pelarut posfat Merangsang pembentukan biji
dan Bacillus circulans
6
Bacillus polyxima dan Pelarut posfat Mempercepat pertumbuhan akar
Pseudomonas striata
dan pembentukan biji
7
Citrobacter
Pelarut posfat Mempercepat proses
intermedium dan
pembungaan dan pembuahan
Pseudomonas putida
8
Azotobacter
Pengikat
Mempersubur tanah dan
nitrogen
mempercepat pertumbuhan akar
9
Clostridium
Pengikat
Mempersubur tanah dan
pasteurianum
nitrogen
mempercepat pertumbuhan akar
10 Rhodospirillum
Pengikat
Mempersubur tanah dan
rubrum
nitrogen
mempercepat pertumbuhan akar
11 Rhizobium
Pengikat
Mempercepat pertumbuhan akar
leguminosarum
nitrogen
12 Bacillus mucilaginous
Pelarut
Mempersubur tanah dan
kalium
meningkatkan daya tahan
tanaman terhadap penyakit
Sumber: Gultom (2017)

2.8

Ragi
Ragi atau fermen merupakan zat yang biasa di manfaatkan untuk

fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme seperti Saccharomyces
cereviciae. Ragi menghasilkan enzim pitase yang dapat melepaskan ikatan fosfor
dalam phitin, sehingga dengan ditambahkan ragi tape dalam ransum akan
menambah ketersediaan mineral. Ragi bersifat katabolik atau memecah komponen
yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana sehingga lebih terurai. Ragi
Sacharomyces cerevisiae dapat digunakan sebagai aktivator dalam proses
pengomposan, selain itu ragi Sacharomyces cerevisiae mempunyai sifat pereduksi
yang kuat, sehingga dapat mendegradasi bahan organik (Nurlaila, 2016).
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Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies
genus

Aspergilius,

Saccharomyces,

Candida,

Hansenulla,

dan

bakteri

Acetobacter. Ragi tape digunakan untuk pembuatan produk fermentasi seperti
misal tape ketan dan tape singkong. Ragi tape berasal dari tepung beras yang
dicampurkan dengan bahan-bahan lain sehingga dapat membantu dalam proses
fermentasi. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah
karbohidrat (pati) menjadi gula sederhana (glukosa) yang selanjutnya diubah lagi
menjadi. Karbohidrat (pati) terfermentasi maka menghasilkan sejumlah besar
asam laktat yang akan menurunkan nilai pH sehingga menimbulkan rasa asam
(Oktaviana, 2015).
2.9

Whey Kefir
Kefir adalah produk susu fermentasi yang mempunyai rasa yang spesifik

sebagai hasil fermentasi bakteri asam laktat dan khamir yang hidup bersama-sama
dan saling menguntungkan. Kefir sangat bermanfaat bagi tubuh selain
memperoleh nilai nutrisi yang baik, kefir juga memberikan manfaat kesehatan
yaitu bermanfaat bagi pencernaan karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri
patogen. Suhu untuk fermentasi kefir berkisar 23-30oC, sehingga pembuatan kefir
di indonesia dapat menggunakan suhu ruang dan lebih ekonomis. Kefir
didominasi oleh asam laktat yang timbul pada proses fermentasi laktosa oleh
stater. Selama proses fermentasi berlangsung akan terjadi perubahan pada
karbohidrat, protein, lemak dan bahan organik lain melalui enzim yang
dikeluarkan oleh mikroorganisme tertentu (Zakaria, 2009).
Whey kefir adalah hasil produk susu fermentasi yang masih mengandung
nutrisi atau bahan organik di antaranya adalah protetin, laktosa dan mineral.
Bahan organik yang terkandung dalam whey kefir merupakan media yang baik
bagu pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini berpotensi untuk pemanfaatan whey
sebagai media fermentasi yang menghasilkan prodak dengan nilai ekonomis lebih
baik (Setiawan, 2017).
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2.10

Desain Eksperimen
Desain eksperimen atau rancangan percobaan merupakan rangkaian

kegiatan berupa pemikiran dan tindakan yang dipersiapkan secara kritis dan
seksama mengenai berbagai aspek yang dipertimbangkan dan sedapat mungkin di
upayakan kelak dalam penyelenggaraan suatu percobaan dalam rangka
menemukan pengetahuan baru. Sedangkan Sudjana (1995) mengemukanakan
bahwa desain eksperimen merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu
diambil jauh sebelum eksperimen diakukan agar data yang semestinya diperlukan
diperoleh sehingga akan membawa kepada analisis obyektif dan kesimpulan yang
berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas (Suwanda, 2015).
Tujuan yang ingin dicapai dari desain eksperimen adalah untuk
memperoleh atau mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya yang
diperlukan dan berguna dalam melakukan penyelidikan persoalan yang dibahas.
Musa dan Nasoetion (1989) menyatakan bahwa perancangan yang baik
harus bersifat:
1.

Efektif yaitu kemampuan dalam mencapai tujuan, sasaran dan kegunaan yang
digariskan.

2.

Terkelola yaitu berkenaan dengan kenyataan adanya berbagai keterbatasan
atau kendala yang terdapat dalam pelaksanaan percobaan maupun analisis
data.

3.

Efisien yaitu berkenan dengan dana, sumber daya dan waktu.

4.

Dapat dipantau, dikendalikan,dan dievaluasi.
Desain eksperimen juga digunakan sebagai metode dalam membuat suatu

desain dalam bidang teknik (Engineering Design) untuk suatu produk baru atau
memperbaiki yang sudah ada. Beberapa aplikasi dan metode desain eksperimen
dalam hal engineering design antara lain.
1.

Mengevaluasi dan membandingkan konfigurasi dasar design

2.

Mengevaluasi alternatif-alternatif produk
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2.10.1 Prinsip Dasar Desain Eksperimen
Untuk memahami desain eksperimen yang akan diuraikan perlulah
dimengerti prinsip-prinsip dasar yang lazim digunakan dan dikenal. Prinsipprinsip tersebut adalah yang biasa dinamakan perlakuan, unit eksperimen, dan
kekeliruan eksperimen (Suwanda, 2015):
1.

Perlakuan
Perlakuan diartikan sekumpulan kondisi-kondisi eksperimen yang akan
digunakan terhadap unit eksperimen dalam ruang lingkup desain yang dipilih.
Perlakuan disebut pula faktor yang merupakan peubah penjelas dari peubah
karakteristik (respon) obyek pengamatan.

2.

Unit eksperimen
Unit eksperimen adalah individu dimana perlakuan tunggal (yang mungkin
merupakan gabungan beberapa faktor) dikenakan dalam sebuah replikasi
eksperimen dasar atau merupakan satuan obyek atau pengamatan yang di
jadikan landasan dalam analisis data.

3.

Kekeliruan eksperimen
Kekeliruan eksperimen menyatakan kegagalan dari dua unit eksperimen
identik yang dikenal perlakuan untuk memberikan hasil yang sama. Ini bisa
terjadi karena, misalnya waktu menjalankan eksperimen, kekeliruan
pengamatan, variasi bahan eksperimen, variasi antar unit eksperimen dan
pengaruh gabungan semua faktortambahan yang digunakan.

2.10.2 Langkah-Langkah Mendesain suatu Eksperimen
Tindakan berikut merupakan tahapan yang harus diperhatikan dalam
implementasi suatu eksperimen (Suwanda, 2015):
1.

Mengenal dan menyatakan masalah
Walaupun pernyataan ini cukup jelas, tetapi dalam praktek sering tidak
sederhana untuk merealisasikan bahwa suatu masalah membutuhkan adanya
eksperimen serta tidak pula sederhana membentuk suatu pernyataan yang
jelas dan dapat diterima secara umum dari masalah ini.
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2.

Memilih faktor-faktor, taraf-taraf, dan rentangnya
Dalam situasi dimana tujuan kita adalah untuk menseting faktor desain yang
terkontrol yang meminimumkan variabilitas yang di pancarkan oleh faktor
noise, disebut masalah robust.

3.

Menentukan variabel respon
Dalam memilih variabel respon, peneliti akan beranggapan bahwa variabel ini
menyediakan informasi bermanfaat tentang proses yang sedang dipelajari.

4.

Memilih desain eksperimen
Pemilihan desain meliputi penentuan ukuran sampel (banyaknya ulangan),
pemilihan urutan pengejaan yang sesuai dalam eksperimen, dan menentukan
apakah perlu tidaknya pemblokan atau pembatasan pengacakan.

5.

Menyelenggarakan eksperimen
Di dalam penyelenggaraan (persiapan, pelaksanaan, pengontrolan, dan
pencatatan atau pengukuran terhadap respon hasil eksperimen) harus benarbenar dilakukan dengan serius, penuh ketekunan dan kesabaran agar hasil
eksperimen menghasilkan data yang diharapkan.

6.

Analisis data statistik
Metode-metode statistik akan digunakan untuk menganalisis data sehingga
hasil-hasil dan kesimpulan menjadi objektif.

7.

Menyimpulkan dan merekomendasi
Tak kala data telah di analisis, peneliti harus menggambarkan kesimpulan
praktis tentang hasil dan merekomendasikan suatu tindakan berikutnya.

2.11

Rancangan Acak Lengkap
Rancangan acak lengkap merupakan suatu eksperimen di mana kita hanya

mempunyai sebuah faktor yang nilainya berubah-ubah. Faktor yang diperhatikan
dapat memiliki sejumlah taraf dengan nilai yang bisa kuantitatif, kualitatif,
bersifat tetap ataupun acak. Pengacakan mengenai eksperimen tidak ada
pembatasan, dan dalam hal demikian kita peroleh desain yang diacak secara
lengkap atau sempurna yang biasa kita sebut dengan desain rancangan acak
lengkan (RAL). Jadi rancangan acak lengkap adalah desain di mana perlakuan
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dikenakan sepenuhnya secara acak kepada unit-unit eksperimen, atau sebaliknya.
Dengan demikian tidak terdapat batasan terhadap pengacakan seperti misalnya
dengan adanya pemblokan dan pengalokasian perlakuan terhadap unit-unit
eksperimen. Karena bentuknya sederhana, maka desain ini banyak digunakan.
Akan tetapi satu hal harus diingat, bahwa desain ini hanya dapat digunakan
apabila persoalan yang dibahas mempunyai unit-unit eksperimen yang bersifat
homogen. Jika hal ini terjadi, maka pemblokan harus diadakan agar efesien desain
menjadi meningkat (Siska, 2012).
2.12

Pengertian Biaya Produksi
Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan

disajikan oleh akutasnsi biaya (Mulyadi, 2009).
Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur
dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang mungkin akan terjadi untuk tujuan
tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut, yaitu (Mulyadi, 2009) :
1.

Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi

2.

Diukur dalam satuan uang

3.

Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi

4.

Pengorbanan tersebut untuk tujua tertentu
Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan

baku menjadi produk jadi yang siap untuk di jual. Contohnya adalah biaya
depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya
gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik langsung maupun yang
tidak

langsung

berhubungan

dengan

proses

produksi.

Menurut

objek

pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi : biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (factory
overhead cost). Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula
dengan istilah biaya utama (prime cost), sedangkan biaya tenaga kerja langsung
dan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi
(conversion cost), yang merupakan biaya untuk mengkonversi (mengubah) bahan
baku menjadi produk jadi (Mulyadi, 2009).
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2.13

Pengertian Harga Pokok Produksi
Menurut Darsono dan Ari Purwanti (2010) harga pokok produksi (cost of

goods manufactured) ialah kalkulasi biaya produk jadi per unit yang terdiri dari
unsur-unsur persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dalam
periode sekarang dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Sedangkan
menurut Bustami dan Nurlela (2010) harga pokok produksi adalah kumpulan
biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan
biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan
dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat
pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya
produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir
(Saputri, 2015).
Untuk mengetahui laba atau rugi secara periodik suatu perusahaan
dihitung dengan mengurangkan pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Menurut Mulyani
(2007) manfaat dari penentuan harga pokok produksi secara garis besar adalah
sebagai berikut (Saputri, 2015) :
1.

Menentukan Harga Jual Produk
Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk memenuhi
persediaan di gudang dengan demikian biaya produksi dihitung untuk jangka
waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan
produk. Penentuan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan
salah satu data yang dipertimbangkan disamping data biaya lain serta data
non biaya.

2.

Memantau Realisasi Biaya Produksi
Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya
dikeluarkan dibandingkan dengan rencana produksi yang telah ditetapkan,
oleh sebab itu akuntansi biaya digunakan dalam jangka waktu tertentu
untukmemantau apakah produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai
dengan yang diperhitungkan sebelumnya.
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3.

Menghitung Laba Rugi Periodik
Guna mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam
periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto.Manajemen memerlukan
ketepatan penentuan laba periodik, sedangkan laba periodik yang tepat harus
berdasarkan informasi biaya dan penentuan biaya yang tepat pula.

4.

Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk Dalam Proses
yang Disajikan dalam Neraca.
Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban perperiode,
manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi yang menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga
pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Berdasarkan catatan
biaya produksi yang masih melekat pada produk jadi yang belum di jual pada
tanggal neraca serta dapat diketahui biaya produksinya.Biaya yang melekat
pada produk jadi pada tanggal neraca disajikan dalam harga pokok persediaan
produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal
neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga
pokok persediaan produk dalam proses.

2.14

Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi
Untuk menentukan harga pokok produksi yang mutlak diperlukan dasar

penilaian dan penentuan laba-rugi periodik, biaya produksi perlu diklasifikasikan
menurut jenis atau objek pengeluarannya. Hal ini penting agar pengumpulan data
biaya dan alikasinya yang seringkali menuntut adanya ketelitian yang tinggi,
seperti misalnya penentuan tingkat penyelesaian produk dalam proses pada
produksi secara massa dapat dilakukan dengan mudah. Terdapat tiga unsur - unsur
harga pokok produksi menurut yaitu: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya produksi yak langsung atau biaya overhead pabrik (Saputri,
2015).
1.

Biaya Bahan Baku
Biaya ini meliputi harga pokok dari semua bahan yang secara praktis dapat
diidentifikasi sebagai bagian dari produk selesai.Misalnya, papan atau kayu
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pada perusahaan produsen mebel, pasir dan semen pada perusahaan produsen
tegel. Tidak semua bahan yang dipakai dlam pembuatan suata produk,
memang diklasifikasikan sebagai bahan baku. Paku dan lem pada perusahaan
produsen mebel, umpamanya barangkali tidak diklasifikasi sebagai bahan
baku. Ini disebabkan oleh karena biaya yang didapat dari ketelitian harga
pokok produknya. Bahan-bahan yang relatif kecil nilainya seperti itu disebut
bahan penolong dan diklasifikasikan sebagai bagian dari biaya produksi tak
langsung.
2.

Biaya Tenaga Kerja Langsung
Meliputi gaji dan upah dari seluruh tenaga kerja yang secara praktis dapat
diidentifikasi dengan kegiatan pengolahan bahan menjadi produk selesai.Gaji
dan upah operator mesin umpamanya merupakan contoh biaya tenaga kerja
langsung. Seperti halnya biaya bahan baku, kenyataan adanya gaji dan upah
tenaga kerja yang ikut membantu terlaksananya kegiatan produksi mungkin
saja tidak digolongkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Karena itu,
terhadap gaji dan upah tenaga kerja dibedakan menjadi biaya tenaga kerja
langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung.Biaya tenaga kerja tak langsung
meliputi semua biaya tenaga kerja selain yang dikelompokkan sebagai biaya
tenaga kerja langsung. Gaji dan upah mandor adalah salah satu contoh dari
biaya tenaga kerja tidak langsung tersebut. Adalah tidak praktis untuk
mengidentifikasikan biaya, seperti halnya gaji dan upah mandor itu kepada
produk tertentu, sementara itu perusahaan memproduksi lebih dari satu
macam produk.

3.

Biaya Overhead Pabrik
Biaya ini meliputi semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya
tenaga kerja langsung. Ada dua sublifikasi overhead pabrik, yaitu:
a. Overhead pabrik variabel
Contohnya adalah biaya bahan penolong, listrik, gaji dan upah tenaga
kerja tidak langsung dan biaya produksi tak langsung lainnya
b. Overhead pabrik tetap
Contohnya pajak kekayaan, sewa gedung, asuransi dan sebagainya.
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2.15

Metode Variable Costing
Variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya

memasukkan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok
produk. Harga pokok produksi menurut metode variable costing terdiri dari unsur
biaya produksi (Mulyadi, 2009):
Tabel 2.2 Perhitungan HPP dengan Metode Variabel Costing
Biaya bahan baku
Rpxx
Biaya tenaga kerja variabel

xx

Biaya overhead pabrik variabel

xx +

Harga Pokok Produk

Rpxx

Sumber: Mulyadi (2009)

Disebut Variable Costing karena biaya yang dibebankan kepada produk
hanya biaya yang berhubungan langsung dengan produk saja. Dengan pengertian
tersebut, maka yang disebut harga pokok produksi adalah penjumlahan dari biaya
bahan variabel, biaya upah variabel dan biaya overhead variable. Biaya overhead
variable pada metode variable costing seperti penggunaan air dan listrik. Adapun
rumus menghitung biaya pemakaian listrik sebagai berikut (Purbaningrum, 2014):
Total daya dalam sehari Kwh:
W

=

…(2.1)

Biaya yang harus dibayar:
Biaya = Jumlah Energi Kwh x Tarif per Kwh

…(2.2)

Keterangan:
W

= energy yang dibutuhkan (Joule)

P

= daya yang dibutuhkan (watt)

t

= waktu yang dibutuhkan (sekon)

Untuk menentukan harga pokok per unit produksi perunit dapat dilihat
pada Rumus 2.3 sebagai berikut (Setiadi, 2014):
Harga Pokok Per Unit =

…(2.3)

Harga Jual Produk dapat dilihat pada rumus berikut (Setiadi, 2014):
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Harga Jual Produk =

....(2.4)

Perhitungan harga pokok penjualan yang tepat sangat penting bagi setiap
perusahaan dalam melakukan perencanaan, pengendalian biaya dan pengambilan
keputusan serta untuk menentukan laba yang sesuai. Apabila perusahaan
memperhitungkan harga pokoknya terlalu tinggi maka akan mengakibatkan
kerugian pada perusahaan karena tidak dapat bersaing dengan hasil produksi yang
sejenis lainnya, sehingga produksi perusahaan tidak laku dijual. Namun, apabila
perusahaan memperhitungkan harga pokok penjualannya terlalu rendah maka
akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan itu sendiri karena tidak mencapai
laba yang diinginkan. Apabila suatu perusahaan telah menentukan harga pokok
penjualan, maka akan ditetapkan pula harga jual yang sesuai dengan semua biaya
produksi termasuk biaya-biaya pemasaran dan pencapaian laba yang diinginkan
oleh perusahaan (Bakhtiar, 2012).
2.16

Depresiasi (Biaya penyusutan)
Depresiasi atau penyusutan merupakan suatu sistem akuntansi yang

bertujuan untuk membagikan harga perolehan nilai dasar dari aktiva (aset) yang
dikurangi nilai sisa (jika ada) dan dibagi umur kegunaan unit yang ditaksir. Istilah
depresiasi atau penyusutan digunakan untuk menunnjukan alokasi harga perolehan
aktiva yang dapat diganti, seperti mesin, alat-alat dan lainnya. Perhitungan biaya
depresiasi peralatan dan mesin digunakan penyusutan garis lurus (Straight Line
Depresiation). Dalam penyusutan garis lurus ini biaya penyusutan setiap tahun
akan dibebankan dalam jumlah yang sama. Adapun rumus depresiasi per tahun
sebagai berikut (Iskandar, 2011):

Depresiasi Blender per Tahun =

2.17

-

…(2.5)

Break Even Point
M

S

“Break even point atau sering disebut dengan impas

atau pulang pokok merupakan suatu keadaan perusahaan dimana besarnya jumlah
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total penghasilan sama dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan atau rugi labanya = n ”. S

(2

7) berpendapat

ba w , “break even point berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak
mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi, artinya seluruh biaya itu dapat
j

ditutu

” (C

,

,2

6).

Break even point adalah suatu kondisi dimana pada periode tersebut
perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian.
Artinya pada saat itu penghasilan yang diterima sama dengan biaya yang
dikeluarkan (Sutrisno, 2013).
Beberapa pernyataan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa break even
point atau impas merupakan suatu keadaan yang dialami oleh perusahaan dimana
tidak mendapatkan penghasilan setelah perusahaan tersebut mengeluarkan biayabiaya yang digunakan untuk memenuhi kegiatan produksi, dengan kata lain
jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya (Choiriyah, dkk, 2016).
2.17.1 Pengertian Analisis Break Even Point
Analisis break even point atau titik impas merupakan suatu cara yang
digunakan oleh manajer perusahaan untuk mengetahui atau untuk merencanakan
pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan tidak
memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian (Sigit dalam Choiriyah,
dkk, 2016).
2.17.2 Kegunaan Analisis Break Even Point
Menurut Kasmir (2010), terdapat beberapa manfaat di dalam analisis
break event point (BEP) bagi manajemen perusahaan, diantaranya yaitu
(Choiriyah, dkk, 2016):
1.

Mendesain spesifikasi produk

2.

Menentukan harga jual persatuan

3.

Menentukan target penjualan dan penjualan minimal

4.

Memaksimalkan jumlah produksi dan penjualan

5.

Merencanakan laba yang diinginkan serta tujuan lainnya.
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2.17.3 Keterbatasan Analisis Break Even Point
Ada beberapa keterbatasan yang perlu untuk diketahui dalam analisis
break even point menurut Keown, dkk (2010), adalah sebagai berkut (Choiriyah,
dkk, 2016):
1.

Hubungan biaya, volume, laba diasumsikan meningkat secara linear.

2.

Kurva total pendapatan (kurva penjualan) diasumsikan meningkat secara
linearsesuai dengan volume output.

3.

Diasumsikan perpaduan antara produksi dan penjualan relatif tetap.

4.

Diagram break even dan perhitungan break even merupakan bentuk analisis
statis.

2.17.4 Asumsi Dasar Analisis Break Even Point
Asumsi-asumsi yang mendasari analisis impas menurut Mulyadi (2001),
adalah sebagai berikut (Choiriyah, dkk, 2016):
1.

Variabilitas biaya dianggapmendekati pola perilaku yang diramalkan.

2.

Harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat volume
penjualan.

3.

Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan.

4.

Harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah.

5.

Efisiensi produksi dianggap tidak berubah.

6.

Perubahan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir tidak berpengaruh.

7.

Komposisi produk yang dijual tidak berubah.

8.

Satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya yaitu volume.

2.17.5 Penentuan Tingkat Break Even Point
Sebuah perusahaan dapat melakukan perhitungan break even point setelah
diketahuinya biaya tetap, biaya variabel dan volume penjualan. Ada dua cara
dalam menentukan break even point, yaitu (Sutrisno, 2013) :
1.

Pendekatan Grafik
Salah satu pendekatan penentuan titik break even point adalah dengan
menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam suatu gambar
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grafik. Pada grafik tersebut nampak garis-garis biaya variabel, biaya tetap,
total biaya dan garis total penghasilan.

Gambar 2.2 Grafik Break Even Point
Dari gambar tersebut nampak bahwa break even point tercapai pada saat
perpotongan antara garis total biaya dengan garis penghasilan, yakni sebesar
Rp 750.000.000,- dan 30.000 unit. Sebelah kanan BEP terdapat daerah laba
dan sebelah kirinya menunjukkan daerah rugi.
2.

Pendekatan Matematik
Dalam perhitungan BEP dengan pendekatan matematik dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu :
a. Atas Dasar Unit
perhitungan Break Even Point (impas) dalam unit atau satuan produk
yang dijual adalah sebagai berikut :
BEP(Unit) =

…(2.6)

b. Atas Dasar Rupiah
Sedangkan rumus perhitungan Break Even Point (impas) dalam rupiah
penjualan adalah sebagai berikut :
BEP(Rp) =

…(2.7)
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Break Even Point (BEP) dilihat dari aspek pemasaran merupakan volume
penjualan dimana total penghasilan (total revenue) sama dengan total biaya,
sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Sedangkan
dilihat dari segi penjualan Break Even Point adalah titik yang menunjukkan
tingkat penjualan barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan
keuntungan maupun kerugian (Prawirosentono, 2010 dikutip oleh Sabrin, 2015).
Adapun rumus untuk menentukan nilai break event point adalah sebagai
berikut :
BEP (unit) =

BEP (Rp) =

j

-

…(2.8)

-

j

…(2.9)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian merupakan penjelasan tentang langkah-langkah
yang akan di lewati dalam melakukan penelitian, dimana alurnya seperti pada
Flow Chart berikut ini:
Mulai

Observasi

Perumusan masalah

Penetapan Tujuan

Batasan Masalah

Pengumpulan Data
1. Data Primer
- Kadar Bahan Sampah Pasar
(Buah-Buahan, Sayuran, Ikan, dan Air Kelapa)
- Kadar EM4, Ragi, dan Whey Kefir
2. Data Sekunder
- Jumlah Sampah Organik dan Anorganik di Kota
Pekanbaru
- Jumlah Tumpukan Sampah Organik Setiap Bulan
di Pasar Selasa Panam Tahun 2017
3. Alat dan Bahan Pembuatan Pupuk Organik Cair

Pengolahan Data
Proses Pembuatan Pupuk Organik Cair
Proses Penimbangan

Proses Penghalusan

Proses Pencampuran

Proses Pengadukan

Proses Fermentasi

Tidak
Uji Kadar Unsur Hara
N,P,K
Ya

A

A

Data Rancangan Acak Lengkap
Kandungan Unsur N,P,K

Analisis Nilai HPP (Harga
Pokok Produksi)

Analisis Nilai BEP (Break Even
Point)

Analisa Data

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian
3.1

Observasi
Observasi adalah sebuah tahap awal dimana peneliti melakukan

pengamatan sebelum penelitian. Kegiatan pada saat observasi ialah untuk
melakukan pengamatan pada objek atau tempat penelitian dengan mengamati
permasalahan yang ada dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang
dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.
3.2

Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan

jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Tujuan dari perumusan
masalah adalah untuk memperjelas tentang masalah yang akan diteliti dan dibahas
dalam penelitian ini. Dari observasi yang telah dilakukan, maka didapatlah
permasalahan yang ada yaitu “bagaimana Analisis Tekno Ekonomi Pemanfaatan Sampah
Pasar Sebagai Bahan Pembuatan Pupuk Organik Cair Dengan Penambahan EM4 (Effective
Microorganisme 4), Ragi dan Whey Kefir ?”.
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3.3

Penetapan Tujuan
Setelah perumusan masalah sudah di tentukan, maka langkah selanjutnya

adalah penetapan tujuan. Tujuan dari pelaksaan penelitian ini adalah pembuatan
pupuk organik cair berbahan limbah pasar dengan penambahan EM4, ragi, dan
whey kefir, melakukan pengujian terhadap kandungan unsur hara nitrogen (N),
fosfor (P) dan kalium (K) pada pupuk organik cair dengan penambahan EM4,
ragi, dan whey kefir, menganalisis tekno ekonomi pupuk organik cair
berdasarkan HPP dan BEP.
3.4

Batasan Masalah
Penetapan batasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti

tidak terlalu luas, sehingga permasalahan yang diteliti berdasarkan batasan
masalah yang ada.
3.5

Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah salah satu hal yang akan mempengaruhi hasil

penelitian secara keseluruhan. Data yang dikumpulkan mengenai pada penelitian
ini meliputi:
1.

Data Primer
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung
berupa pengamatan, wawancara dan jejak pendapat individu dari suatu obyek,
serta pengukuran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut data primer
yang dikumpulkan pada penelitian:
a. Kadar bahan sampah pasar (buah-buahan, sayur-sayuran, ikan dan air
kelapa)
b. Kadar EM4, ragi, dan whey Kefir.

2.

Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media
perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang
telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak
dipublikasikan secara umum. Berikut data sekunder yang dikumpulkan pada
penelitian:
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a. Jumlah sampah organik dan anorganik di Kota Pekanbaru
b. Jumlah tumpukan sampah organik setiap bulan di Pasar Selasa Panam
tahun 2017.
3.

Alat dan Bahan Pembuatan Pupuk Organik Cair
Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik cair
dari sampah pasar adalah sebagai berikut:
a. Alat yang diperlukan:
1) Jerigen 5 liter
2) Blender
3) Gelas ukur
4) Pisau
5) Timbangan
b. Bahan baku yang diperlukan:
1) Limbah buah-buahan
2) Limbah sayur-sayuran
3) Limbah ikan
4) Limbah air kelapa
5) Gula merah
6) EM4
7) Ragi
8) Whey kefir

3.6

Pengolahan Data
Setelah

mendapatkan

data-data

yang

diperlukan,

maka

langkah

selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan
suatu nilai atau gambaran yang bisa di mengerti dan dipahami oleh pembaca.
Adapun isi dari pengolahan data yaitu mengenai pengolahan data-data yang telah
diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk mendapatkan tujuan dari penelitian.
1.

Proses Pembuatan Pupuk Organik Cair
Proses pembuatan pupuk organik cair melalui beberapa tahap antara
lain sebagai berikut:

49

a. Proses Penimbangan
Proses penimbangan dilakukan untuk mengetahui kadar bahan baku
sampah pasar dalam pembuatan pupuk organik cair. Pada penelitian ini
diadakan uji coba dengan menggunakan 6 Kg limbah buah dan sayuran,
limbah ikan 600gr
b. Proses Penghalusan
Proses penghalusan dilakukan setelah proses penimbangan. Tahap ini
menghaluskan limbah dari proses penimbangan dengan cara memotong
limbah kecil-kecil dan menggunakan 6 liter limbah air kelapa sebagai
cairan untuk memudahkan proses penghalusan. Proses penghalusan
menggunakan blender agar limbah tersebut dapat cepat hancur menjadi
cair.
c. Proses Pencampuran
Pada proses ini, dimana cairan yang sudah dihaluskan pada proses
penghalusan kemudian dimasukkan ke dalam wadah berupa jerigen yang
berukuran 5 liter sebanyak 4,5 liter, lalu larutkan ½ kg gula merah ke
dalam air. Cairan gula merah tersebut di bagi 3, kemudian masing-masing
gula merah tersebut di masukkan ke masing-masing jerigen. Lalu di
campur dengan beberapa bakteri seperti:
1) bakteri EM4 dengan takaran (50 ml, 100 ml, 150 ml)
2) bakteri ragi dengan takaran (2 butir, 3 butir, 4 butir)
3) bakteri whey kefir dengan takaran (50 ml, 100 ml, 150 ml).
d. Proses Pengadukan
Proses pengadukan ini, semua bahan-bahan yang sudah dicampur pada
proses pencampuran diaduk sampai tercampur merata selama 2-3 menit.
e. Proses Fermentasi
Proses fermentasi adalah proses yang terakhir dalam pembuatan pupuk
organik cair. Dalam proses ini cairan yang sudah dicampur dan diaduk di
dalam jerigen 5 liter didiamkan selama 3 minggu hingga semua bahanbahan tersebut terfermentasi dengan baik. Pada jerigen 5 liter dilubangi
tutup botolnya dan diberi selang untuk mengeluarkan gas pada proses
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fermentasi. Akhir proses fermentasi ditandai adanya lapisan keputihan
dipermukaan larutan.
3.7

Uji Kadar Unsur Hara
Setelah proses pembuatan pupuk organik cair selesai, maka langkah

selanjutnya melakukan uji kadar unsur hara pada pupuk organik cair. Adapun
pengujian kadar kandungan unsur hara terdapat tiga jenis kandungan yaitu
nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) sesuai dengan standar mutu pupuk
organik.
3.8

Data Rancangan Acak Lengkap Kandungan Unsur N, P, K
Pada data rancangan acak lengkap yaitu menghitung nilai kandungan

unsur hara N, P, dan K dengan indikator kualitas pupuk organik menurut standar
mutu pupuk organik, kandungan Nitrogen 0,40%, kandungan Fospor 0,10%, dan
kandungan Kalium 0,20%.
3.9

Analisis Nilai HPP (Harga Pokok Produksi)
Setelah semua data didapatkan, kemudian data diolah dengan analisis

tekno ekonomi dengan menghitung nilai harga pokok produksi menggunakan
metode variabel costing. Harga pokok produksi digunakan untuk menunjukan
biaya pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk.
3.10

Analisis Nilai BEP (Break Even Point)
Setelah didapatkan produk dari hasil percobaan, lalu dihitung harga pokok

produksi dari pupuk organik cair yang telah dibuat, kemudian Menghitung nilai
BEP. Break even point merupakan suatu keadaan yang dialami oleh perusahaan
dimana tidak mendapatkan penghasilan setelah perusahaan tersebut mengeluarkan
biaya-biaya yang digunakan untuk memenuhi kegiatan produksi, dengan kata lain
jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya. Jadi BEP ini menghitung
waktu balik modal pembuatan pupuk organik cair.
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3.11

Analisa Data
Berdasarkan data yang telah diolah, langkah berikutnya adalah membahas

hasil dari pengolahan data dan menganalisa secara mendalam dari hasil
pengolahan data statistik. Analisa bertujuan untuk menyusun data dalam cara
yang bermakna sehingga dapat dipahami. Dalam penelitian ini, analisa dilakukan
terhadap data yang telah diolah sehingga didapat kesimpulan penelitian
diinginkan.
3.12

Kesimpulan dan Saran
Setelah hasil pembahasan dibuat, langkah berikutnya adalah membuat

kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. Kesimpulan tersebut akan menjadi
hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga akan diberikan saran
atas kesimpulan yang didapat agar untuk ke depannya masalah tersebut dapat
berguna bagi pertanian dan peneliti. Dalam kesimpulan, nantinya akan
dipaparkan rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab
tujuan penelitian tersebut. Masukan untuk memberikan nasehat agar membuat
sesuatu dari buruk menjadi yang lebih baik.
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BAB V
ANALISA

5.1

Analisis Proses Pembuatan Pupuk Organik Cair
Pembuatan pupuk organik cair hampir sama seperti pembuatan pupuk

organik cair lainnya yaitu melalui proses fermentasi. Pada penelitian ini Sampah
organik pasar selasa panam yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair.
Sampah organik pasar selasa panam yang digunakan berupa limbah buah, sayur,
ikan dan air kelapa. Penelitian ini melakukan uji coba menggunakan 6 kg limbah
buah dan sayur, 600 gr limbah ikan, dan 6 liter limbah air kelapa.
Sampah organik pasar berupa limbah buah, sayur dan ikan yang sudah
ditimbang atau yang sudah ditentukan dalam penelitian ini tadi di kumpulkan
untuk di potong kecil-kecil menggunakan pisau. Setelah limbah buah, sayur dan
ikan di potong kecil-kecil, selanjutnya dihaluskan menggunakan blender dan air
kelapa sebagai air pembantu supaya blender tidak macet atau terganggu dalam
proses penghalusan dan limbah yang di blender menjadi cair. Setelah limbah
buah, sayur dan ikan sudah dihaluskan dan menjadi cairan, kemudian cairan
tersebut dimasukkan ke dalam wadah berupa jerigen yang berjumlah 3 jerigen
berukuran 5 liter sebanyak 4,5 liter, lalu larutan gula merah sebanyak ½ kg dan air
1 liter untuk melarutkan gula merah. Gula merah yang sudah di campur dengan air
1 liter tadi menjadi larutan sebanyak 1200 ml. Cairan gula merah tersebut di bagi
3 menjadi 400 ml, kemudian masing-masing gula merah tersebut di masukkan ke
masing-masing jerigen. Lalu di campur dengan beberapa bakteri seperti EM4,
Ragi, dan Whey kefir. Pada proses pencampuran beberapa bakteri seperti EM4,
Ragi, dan Whey kefir dilakukan 3 perlakuan dengan jumlah takaran bakteri EM4,
Ragi dan Whey kefir yang berbeda. Takaran pada bakteri EM4 yaitu sampel pupuk
A 50 ml, sampel pupuk B 100 ml, dan sampel pupuk C 150 ml. Lalu takaran pada
bakteri Ragi yaitu sampel pupuk A 2 butir, sampel pupuk 3 butir, dan sampel
pupuk C 4 butir. Kemudian yang terakhir takaran pada bakteri Whey kefir yaitu
sampel pupuk A 50 ml, sampel pupuk B 100 ml, dan sampel pupuk C 150 ml.
Setelah semua bahan dimasukkan, lalu diaduk rata sampai semua bahan tercampur

selama 2-3 menit dan kemudian didiamkan selama 3 minggu hingga semua
bahan-bahan tersebut terfermentasi dengan baik.
Akhir dari hasil penelitian dengan bahan baku sampah organik pasar
sebanyak 6 kg limbah buah dan sayur, 600 gr limbah ikan, dan 6 liter limbah air
kelapa menghasilkan 13,5 liter pupuk organik cair. Kunci jadinya pupuk organik
cair ini pada akhir proses fermentasi ditandai adanya lapisan keputihan
dipermukaan larutan.
5.2

Analisis Uji Kadar Unsur Hara ( N, P, K)
Analisis uji kadar unsur hara N, P dan K didapatkan hasil pengujian dari

ketiga sampel, bahwa sampel C memiliki nilai terbesar. Dimana unsur Nitrogen
sebesar 0,4129%, Fospor 0,1223%, dan Kalium 0,2101%. Sehingga ketiga unsur
masuk dalam standar mutu pupuk organik cair.
Sampel C memiliki unsur N, P, K terbesar di karenakan pemberian bakteri
EM4, Ragi, dan Whey kefir lebih banyak di bandingkan sampel A dan B. Artinya
sampel C memiliki Kadar N, P, K yang bagus untuk tanaman.
5.3

Analisis Data Rancangan Acak Lengkap Kandungan Unsur N, P, K
Analisis data rancangan acak lengkap kandungan unsur N, P, K diperoleh

dari larutan pupuk organik cair yang sudah jadi, kemudian larutan tersebut
diambil masing-masing berjumlah 150 ml dari tiap perlakuan sebagai sampel.
Sampel dibedakan menjadi 3 macam dengan kode A pemberian bakteri sebanyak
50 ml, kode B pemberian bakteri sebanyak 100 ml, dan kode C pemberian bakteri
sebanyak 150 ml. Tujuan dibedakan pemberian bakteri pada setiap sampel adalah
untuk mengetahui apakah banyak atau sedikit pemberian bakteri berpengaruh
dengan hasil kandungan unsur N, P, K nya.
Pengujian kandungan unsur Nitrogen yang memenuhi standar mutu pupuk
organik berada di antara 0,40%. Hasil dari ketiga sampel tersebut sampel B dan C
memenuhi nilai standar mutu pupuk organik cair dengan nilai sampel B 0,4076%
dan sampel C 0,4129%. Pengujian kandungan unsur Fospor yang memenuhi
standar mutu pupuk organik berada di antara 0,10%. Hasil ketiga sampel A, B,
dan C memenuhi nilai standar mutu pupuk organik cair dengan nilai sampel A
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0,1008%, B 0,1090%, dan C 0,1223%. Pengujian kandungan unsur Kalium yang
memenuhi standar mutu pupuk organik berada di antara 0,20%. Hasil ketiga
sampel memenuhi nilai standar mutu pupuk organik cair dengan nilai sampel A
0,2002%, B 0,2045%, dan C 0,2101%. Dapat dilihat bahwa limbah buah dan
sayur, limbah ikan, air kelapa dari setiap perlakuan memiliki nilai kandungan
unsur hara yang berbeda. Semakin tinggi penambahan bakteri EM4, Ragi, dan
Whey kefir, maka semakin meningkat nilai kandungan unsur hara N, P, dan K
pupuk organik cair tersebut. Hasil pengujian kandungan unsur hara N, P, dan K
tersebut bahwa sampel B dan C memenuhi standar mutu pupuk organik, namun
sampel C memiliki nilai terbesar dibandingkan sampel B.
Pupuk organik cair dari ketiga sampel di uji ketanaman jagung manis
selama 2 minggu. Sampel C lebih optimal dalam pengaplikasian ke tanaman
jagung manis. Hal ini dibuktikan dari pengujian yang dilakukan pada tanaman
jagung manis, bahwa pupuk organik cair sampel C lebih cepat pertumbuhannya di
bandingkan dengan pupuk organik cair sampel B.
5.4

Analisis Nilai HPP (Harga Pokok Produksi)
Menganalisis harga pokok produksi dengan menggunakan metode

variable costing biaya yang dijadikan sebagai dasar penentuan biaya produksi
adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variable. Biaya
bahan baku untuk setiap harinya menghabiskan dana sebanyak Rp 13.059 dimana
nantinya menghasilkan 4,5 liter pupuk organik cair. Biaya tenaga kerja
diasumsikan sebesar Rp 10.000 per hari, hal ini dikarenakan jumlah produksi
tidak besar. Diasumsikan Biaya overhead variable adalah blender untuk
mempercepat proses penghalusan bahan baku dikarenakan pada proses ini
dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghaluskan bahan baku dengan
biaya yang harus dibayar sebesar Rp 440,4/hari.
Hasil perhitungan harga pokok produksi dengan biaya produksi sebesar Rp
23.500 maka didapatkan harga pokok produksi pupuk organik cair ini sebesar Rp
5.222/Liter. Kemudian ditawarkan ke konsumen dengan keuntungan margin
sebesar 16% didapatkan harga jual sebesar Rp 6.000/Liter, sebagai pupuk organik
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cair alternatif ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga pupuk organik
cair dipasaran, seperti pupuk organik cair merek Nasa berkisar Rp 75.000/Liter.
5.5

Analisis Nilai BEP (Break Even Point)
Break Event Point pada pupuk organik cair dalam setahun sebesar 321

Liter, hal ini membuktikan bahwa apabila kita memproduksi pupuk organik cair
dengan komposisi yang telah ditetapkan tersebut, maka kembalinya modal akan
sangat cepat yakni hanya dalam waktu 71 hari titik impas akan tercapai. Sehingga
pembuatan pupuk organik cair dari limbah buah, sayur, ikan dan air kelapa ini
cukup menguntungkan bagi masyarakat dan petani, karena selain mengurangi
penumpukan sampah juga dapat menambah pendapatan bagi masyarakat dan bagi
petani mendapatkan harga pupuk organik cair yang murah dan terjangkau.
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BAB VI
PENUTUP

6.1

Kesimpulan
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap pengolahan data yang

diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pembuatan pupuk organik cair berbahan limbah pasar (buah, sayur, ikan
dan air kelapa) dengan penambahan bakteri EM4 dengan takaran sebanyak
(50 ml, 100 ml, 150 ml), bakteri Ragi dengan takaran sebanyak (2 butir, 3
butir, 4 butir) dan bakteri Whey Kefir dengan takaran sebanyak (50 ml,
100 ml dan 150 ml) menghasilkan 13,5 liter pupuk organik cair dengan 3
perlakuan. Pada penelitian ini pemberian bakteri EM4, Ragi, dan Whey
Kefir dalam pembuatan pupuk organik cair mempengaruhi kandungan dan
jumlah microorganisme yang terdapat dalam pupuk organik cair.
2. Hasil pengujian kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk organik
cair adalah hasil uji Nitrogen (N) sebesar 0,3895% untuk sampel A,
0,4076% untuk sampel B, dan 0,4129% untuk sampel C. Data hasil Fospor
(P) sebesar 0,1008% pada sampel A, 0,1090% untuk sampel B, dan
0,1223% untuk sampel C. Sedangkan data hasil Kalium (K) sebesar
0,2002% untuk sampel A, 0,2045% sampel B, sedangkan 0,2101% untuk
sampel C.
3. Harga Pokok Produksi (HPP) pada pupuk organik cair yang didapatkan
sebesar Rp 5.222/Liter. Kemudian ditawarkan ke konsumen dengan
keuntungan margin sebesar 16% didapatkan harga jual sebesar Rp
6.000/Liter, sebagai pupuk organik cair alternatif ini jauh lebih murah jika
dibandingkan dengan harga pupuk organik cair dipasaran, seperti pupuk
organik cair merek Nasa berkisar Rp 75.000/Liter. Prospek pupuk cair
organik limbah buah, sayur, ikan dan air kelapa ini memiliki nilai positif
yaitu tidak merusak lingkungan, memiliki investasi tinggi, komersial yang
bagus dan memiliki kos produksi yang rendah dalam pembuatan pupuk
organik cair ini.

4. Break Event Point (BEP) pupuk organik cair diperoleh sebanyak 321 liter
selama setahun, sehingga BEP dapat dicapai dalam waktu 71 hari.
6.2

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam pembuatan pupuk

organik cair dari limbah batang pisang, maka penulis menyarankan beberapa hal
demi meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:
1.

Bakteri EM4, Ragi dan Whey Kefir sebaiknya pada saat pembuatan pupuk
organik organik cair diberikan variasi yang lebih besar agar memiliki hasil
yang lebih baik.

2.

Untuk penelitian selanjutnya dapat ditelusuri efek lama waktu fermentasi
terhadap kualitas pupuk cair dimana diketahui bahwa lamanya fermentasi
akan meningkatkan jumlah microorganisme.
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Abstract
The Selasa Panam Market is a traditional market where there are many piles of garbage around the market area.
This pile of garbage can cause environmental pollution which causes unpleasant odors. This study aims to
manufacture liquid organic fertilizer made from market waste by adding EM4, Yeast, and Whey Kefir, testing the
nutrient content of N, P, K in liquid organic fertilizer, analyzing the economic techno of liquid organic fertilizer
based on HPP and BEP. In this study using a completely randomized design method is used to determine the
treatment of liquid organic fertilizer and variable costing to calculate COGS. Then the BEP method to determine
when the break-even point will be reached. Success has been made in the manufacture of liquid organic fertilizers
made from market waste giving EM4, Yeast, and Whey Kefir bacteria. N, P, K nutrient content test results obtained
sample C has the best results with N values of 0.4129%, P 0.1223%, and K 0.2101%. HPP on organic fertilizer
obtained was Rp. 5,222 / liter. The selling price is determined based on calculations with a profit margin of 16% of
Rp 6,000 / liter and BEP obtained as much as 321 liters for a year, so that the BEP can be reached within 71 days.
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I.

PENDAHULUAN
Sampah atau Limbah pasar adalah jenis sampah yang di hasilkan dan terkumpul di area pasar.
Sampah tersebut terdiri atas sampah organik yang dapat terurai, diantaranya sisa sayur, buah, bumbu,
ikan, dan kemasan seperti daun pisang, alang-alang, bambu, dan lain-lain. Selain sampah mudah
terurai, juga terdapat sampah yang sulit atau tidak dapat diuraikan, seperti kaca, botol, kaleng, karet,
kain, dan lain-lain (Sastro, 2014).
Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus
dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sumber sampah yang
terbanyak berasal dari pemukiman dan pasar tradisional. Sampah menjadi masalah yang cukup
serius, karena sampah bisa mencemari lingkungan dan mengganggu keindahan (estetika lingkungan)
serta mengganggu stabilitas makhluk hidup (Gunawan, 2015).
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat dan
terbagi menjadi 12 kecamatan. Jumlah penduduk sebanyak 1.883.64 jiwa per KM2, dengan luas
wilayah 632,27 KM2. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang tidak luput dari masalah
sampah. Persoalan sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan tumpukan
sampah pasar yang berserakan, seakan menjadi hal yang sangat lumrah (Rielasari, 2018).
Pemandangan tumpukan sampah pasar sangat mudah kita dapatkan di Kota Pekanbaru, terutama
di sebuah pasar tradisional. Pasar selasa panam merupakan sebuah pasar tradisional yang ada di Kota
Pekanbaru yang dimana terdapat banyak tumpukan sampah di sekitar area pasar. Berikut
pemandangan tumpukan sampah pasar yang berserakan di area pasar selasa panam:

Gambar 1 Tumpukan Sampah di Pasar Selasa Panam
Pada Gambar 1 dapat dilihat banyaknya tumpukan sampah di area pasar tersebut, yang tidak di
angkut oleh petugas sampah. Tumpukan sampah itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan
yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengundang hewan pembawa penyakit seperti lalat dan
tikus.

Tabel 1 Jumlah Sampah Organik dan Anorganik di Kota Pekanbaru
Tahun

Organik (Ton)

Anorganik (Ton)

2010

22.463,93

31.021,62

2011

33.084,78

45.688,50

2012

33.423,38

46.156,09

2013

56.070,11

77.430,15

2014

60.703,73

83.828,97

2015

62.504,30

86.315,46

2016

51.117,29

70.590,55

2017

55.537,65

76.694,84

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat banyaknya jumlah sampah organik di Kota Pekanbaru pada
tahun 2017 yaitu sebanyak 55.537,65 Ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampah organik sangat
berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan dalam penelitian ini, sehingga dapat mengurangi
penumpukan sampah terutama tumpukan sampah di area pasar.
Tabel 2 Jumlah Tumpukan Sampah Organik Setiap Bulan di Pasar Selasa Panam Tahun 2017
Bulan

Organik (Kg)

Januari

11.800

Februari

12.120

Maret

12.092

April

12.009

Mei

12.055

Tabel 2 Jumlah Tumpukan Sampah Organik Setiap Bulan di Pasar Selasa Panam Tahun 2017 (Lanjutan)
Bulan

Organik (Kg)

Juni

12.120

Juli

12.600

Agustus

12.520

September

12.524

Oktober

12.328

November

11.908

Desember

11.870

JUMLAH

145.946

Tabel 2 merupakan tabel data sampah organik yang terdapat di pasar Selasa Panam pada tahun
2017. Sampah pasar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair yang dapat membantu para petani
dalam membudidayakan tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk berbahan kimia yang dapat
merusak tanah. Pupuk organik cair yang akan dibuat tidak hanya berasal dari sampah pasar saja, tapi
memerlukan tambahan EM4 (Effective Microorganisme 4), Ragi, dan Yakult, agar kandungan unsur
yang dimiliki mempunyai nilai esensi yang berkualitas, dan diharapkan penggunaan pupuk ini lebih
efektif dan tentunya dengan harga yang ekonomis.
Harga pupuk merupakan masalah utama bagi petani, terutama pada harga pupuk kimia
(anorganik) semakin hari semakin melambung tinggi, sehingga petani mengalami kerugian
dikarenakan biaya utama atau biaya produksi yang terlalu tinggi. Berikut ini adalah tabel nama dan
harga pupuk kimia (anorganik) yang beredar di pasaran yang dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3 Nama dan Harga Pupuk yang Beredar di Pasaran
Nama
Pupuk

Jenis Pupuk

Karakteristik

Urea

Kimia
(Anorganik)

Bubuk Kristal

NPK
Mutiara

Kimia
(Anorganik)

Butiran

KCL
Mahkota

Kimia
(Anorganik)

Butiran Kristal

POC Nasa

Organik

Cair

Manfaat
Sebagai nutrisi
pertumbuhan
vegetatif tanaman
seperti daun, batang,
akar dll.
Memacu tanaman
tumbuh cepat dan
berproduksi secara
optimal.
Untuk memacu
pembungaan dan
pertumbuhan
Untuk memacu
pembungaan dan
pertumbuhan pada
tanaman

Harga

Rp.3.900/kg

Rp. 9.000/kg

Rp.3.900/kg

Rp. 75.000/liter

Tabel 3 memberikan informasi tentang jenis pupuk yang beredar di pasaran. Pupuk yang beredar
di pasaran kebanyakan yang berbahan padat, sedangkan pupuk yang berbahan cair masih sedikit.

Pemakaian pupuk berbahan padat yang digunakan dalam pertanian dalam skala banyak tetapi
hasilnya sama dengan pemberian sedikit pupuk berbahan cair. Sedangkan dalam penguraian pupuk
berbahan padat tersebut ke dalam tanah masih memiliki waktu yang lama dan nilai harganya cukup
mahal. Karena itu peneliti memiliki ide untuk membuat pupuk organik cair, karena pupuk organik
cair bisa melakukan penguraian yang cepat terhadap tanah, kesuburan terhadap tanah dan masa
pertumbuhan tanaman sangat singkat.
Berdasarkan penjelasan literatur di atas, maka penelitian untuk menghasilkan pupuk cair dari
sampah pasar merupakan sebuah tema yang sangat bermanfaat untuk dilakukan, serta biaya
pembuatannya tidak mahal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang
pemanfaatan sampah pasar menjadi pupuk organik cair.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan pemanfaatan sampah
pasar sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik cair sehingga mengurangi tumpukan yang ada
di pasar.
II. DASAR TEORI
A. Standar Mutu Pupuk Organik

Bedasarkan Standarisasi Nasional Indonesia SNI-19-7030-2004 mengenai standar
kualitas pupuk organik adalah sebagai berikut (Yogastya, 2016):

Gambar 2 Standar Mutu Pupuk Organik
B. Variabel Costing
Variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya-biaya
produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Harga pokok produksi menurut metode
variable costing terdiri dari unsur biaya produksi (Mulyadi, 2009):
Tabel 4 Perhitungan HPP dengan Metode Variabel Costing
Biaya bahan baku
Rpxx
Biaya tenaga kerja variabel

xx

Biaya overhead pabrik variabel

xx +

Harga Pokok Produk
Rpxx
Biaya overhead variable pada metode variable costing seperti penggunaan air dan listrik.
Adapun rumus menghitung biaya pemakaian listrik sebagai berikut (Purbaningrum, 2014):
Total daya dalam sehari Kwh:

W

…(2.1)

=

Biaya yang harus dibayar:
Biaya = Jumlah Energi Kwh x Tarif per Kwh
Keterangan:
W
= energy yang dibutuhkan (Joule)
P
= daya yang dibutuhkan (watt)
t
= waktu yang dibutuhkan (sekon)

…(2.2)

Untuk menentukan harga pokok per unit produksi perunit dapat dilihat pada Rumus 2.3
sebagai berikut (Setiadi, 2014):
Harga Pokok Per Unit =
…(2.3)
Harga Jual Produk dapat dilihat pada rumus berikut (Setiadi, 2014):
Harga Jual Produk =

....(2.4)

C. Break Even Point
Perhitungan biaya depresiasi peralatan dan mesin digunakan penyusutan garis lurus (Straight
Line Depresiation). Dalam penyusutan garis lurus ini biaya penyusutan setiap tahun akan
dibebankan dalam jumlah yang sama. Adapun rumus depresiasi per tahun sebagai berikut
(Iskandar, 2011):
Depresiasi Blender per Tahun =

-

…(2.5)

Break Even Point (BEP) dilihat dari aspek pemasaran merupakan volume penjualan dimana
total penghasilan (total revenue) sama dengan total biaya, sehingga perusahaan dalam posisi tidak
untung maupun tidak rugi. Sedangkan dilihat dari segi penjualan Break Even Point adalah titik
yang menunjukkan tingkat penjualan barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan
keuntungan maupun kerugian (Prawirosentono, 2010 dikutip oleh Sabrin, 2015).
Adapun rumus untuk menentukan nilai break event point adalah sebagai berikut :
BEP (unit) =
…(2.6)
-

BEP (Rp) =

-

…(2.7)

III. METODOLOGI
Metodologi penelitian merupakan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan di lewati
dalam melakukan penelitian, dimana alurnya seperti pada Flow Chart berikut ini:

Mulai

Observasi

Perumusan masalah

Penetapan Tujuan

Batasan Masalah
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1. Data Primer
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Proses Penghalusan
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Gambar 3. Flow Chart Penelitian
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Alat dan Bahan Pembuatan Pupuk Organik Cair
Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik cair dari sampah
pasar adalah sebagai berikut:
1. Alat yang diperlukan:
a. Jerigen 5 liter digunakan sebagai wadah atau tempat penyimpanan pada pembuatan pupuk
organik cair.

b. Blender digunakan sebagai penghalusan bahan baku.

c. Gelas ukur digunakan sebagai alat ukur volume EM4 dan Whey kefir.
d. Pisau digunakan sebagai alat untuk memotong bahan baku menjadi kecil-kecil,
sehingga dalam proses penghalusan bahan baku cepat hancur menjadi cair.
e. Timbangan digunakan sebagai alat ukur berat bahan baku
2. Bahan baku yang diperlukan:
a. Limbah buah-buahan.
b. Limbah sayur-sayuran.
c. Limbah ikan
d. Limbah air kelapa
e. Gula merah.
f. EM4 digunakan sebagai bakteri pengurai yang dapat membantu dalam pembusukan bahan
baku menjadi pupuk organik cair. Pada penelitian ini kadar EM4 yang digunakan
dibedakan menjadi 3 perlakuan, yaitu: 50 ml, 100 ml, dan 150 ml.
g. Ragi merupakan bakteri pengurai yang berbentuk padat yang digunakan sebagai
pembusukan bahan baku menjadi mudah terurai
h. Whey kefir merupakan susu fermentasi yang digunakan sebagai bakteri pengurai dalam
pembusukan bahan baku menjadi pupuk organik cair.
B. Proses Pembuatan Pupuk Organik Cair
Proses pembuatan pupuk organik cair dilakukan melalui beberapa tahap antara lain
sebagai berikut:
1. Proses Penimbangan
Proses penimbangan dilakukan untuk mengetahui kadar bahan baku sampah pasar dalam
pembuatan pupuk organik cair.

Gambar 4 Penimbangan Limbah Buah dan Sayuran
2. Proses Penghalusan
Proses penghalusan dilakukan setelah proses penimbangan. Tahap ini menghaluskan limbah
dari proses penimbangan

Gambar 5 Proses Penghalusan Limbah Buah, Sayur, dan Ikan

3. Proses Pencampuran
Pada proses ini, dimana cairan yang sudah dihaluskan pada proses penghalusan kemudian
dimasukkan ke dalam wadah berupa jerigen yang berukuran 5 liter sebanyak 4,5 liter.
Kemudian di campur dengan bakteri EM4, Ragi, dan Whey kefir.

Gambar 6 Proses Pencampuran limbah Buah, Sayuran, Ikan, Air Kelapa, Gula merah, dan Bakteri
4. Proses Pengadukan
Proses pengadukan ini, semua bahan-bahan yang sudah dicampur pada proses pencampuran
diaduk sampai tercampur merata selama 2-3 menit.

Gambar 7 Proses Pengadukan
5. Proses Fermentasi
Proses fermentasi adalah proses yang terakhir dalam pembuatan pupuk organik cair. Dalam
proses ini cairan yang sudah dicampur dan diaduk di dalam jerigen 5 liter didiamkan selama 3
minggu hingga semua bahan-bahan tersebut terfermentasi dengan baik. Pada jerigen 5 liter
dilubangi tutup botolnya dan diberi selang untuk mengeluarkan gas pada proses fermentasi.
Akhir proses fermentasi ditandai adanya lapisan keputihan dipermukaan larutan.

Gambar 8 Proses Fermentasi

Gambar 9 Akhir Proses Fermentasi Selama 3 Minggu

C. Uji Kadar Unsur Hara (N, P, K)
Pupuk organik cair yang sudah jadi selanjutnya dilakukan uji kadar unsur hara Nitrogen (N),
Fospor (P) dan Kalium (K) dari ketiga perlakuan yang dilaksanakan di Laboratorium Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Riau yang bertujuan untuk mengetahui kadar
kandungan unsur hara dari setiap sampel yang berbeda. Pemeriksaan kadar kandungan unsur hara
N, P, dan K dilaksanakan pada tanggal 30 Maret – 05 April 2019 didapatkan data hasil:
Tabel 5. Hasil Uji Kadar Unsur Hara Nitrogen (N), Fospor (P), dan Kalium (K)
N
P
K
No
Kode Sampel
mg/L
mg/L
mg/L
1
Sampel A
3.895
1.008
2.002
2
Sampel B
4.076
1.090
2.045
3
Sampel C
4.129
1.223
2.101
Hasil uji kadar unsur hara Nitrogen (N), Fospor (P), dan Kalium (K), diketahui bahwa
kandungan N, P, dan K dalam pupuk organik cair dari ketiga sampel tersebut berbeda secara
signifikan, artinya kandungan unsur hara dalam masing-masing sampel berbeda jauh.
D. Data Rancangan Acak Lengkap Kandungan Unsur N, P, K
Pada penelitian ini data rancangan acak lengkap kandungan unsur hara kadar nilai N
(Nitrogen), kadar nilai P (Fosfor), dan kadar nilai K (Kalium) diperoleh dari larutan pupuk
organik cair yang sudah jadi, kemudian larutan tersebut diambil masing-masing berjumlah 150 ml
dari tiap perlakuan sebagai sampel. Sampel dibedakan menjadi 3 macam dengan kode A, B, dan
C. Sampel A berupa Limbah buah dan sayur 2 kg, limbah ikan 200gr, air kelapa 2 liter, cairan
gula merah 400 ml, bakteri EM4 50 ml, bakteri ragi 2 butir, baktei whey kefir 50 ml. Sampel B
berupa Limbah buah dan sayur 2 kg, limbah ikan 200gr, air kelapa 2 liter, gula merah 400 ml,
bakteri EM4 100 ml, bakteri ragi 3 butir, baktei whey kefir 100 ml. Sampel C berupa Limbah
buah dan sayur 2 kg, limbah ikan 200gr, air kelapa 2 liter, gula merah 400 ml, bakteri EM4 150
ml, bakteri ragi 4 butir, baktei whey kefir 150 ml. Sampel tersebut diujikan di Laboratorium Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Povinsi Riau.
Hasil dari laboratorium uji kadar kandungan unsur hara N, P, dan K dari tiga perlakuan yang
telah dilaksanakan didapatkan data hasil:
Tabel 6 Data Uji Nitrogen (N)
No
Sampel
Larutan Sampel (ml)
% Nitrogen
Standar
1
A
150 ml
0,3895%
0,40 %
2
B
150 ml
0,4076%
0,40 %
3
C
150 ml
0,4129%
0,40 %
Data hasil uji kandungan Nitrogen (N) pada sampel A lebih rendah dari sampel B dan C
dengan persentase 0,3895%. Nilai sampel A ini tidak memenuhi standar mutu pupuk organik
kandungan N yaitu 0,40%. Artinya kandungan unsur nitrogen pada sampel tidak memenuhi
standar. Kandungan nitrogen pada sampel B dengan persentase 0,4076% memenuhi standar mutu
pupuk organik. Kandungan nitrogen pada sampel C lebih tinggi dari sampel A dan B dengan
persentase 0,4129%, nilai ini memenuhi standar mutu pupuk organik.

No
1
2
3

Sampel
A
B
C

Tabel 7 Data Uji fosfor (P)
Larutan Sampel (ml)
% Fosfor
150 ml
0,1008%
150 ml
0,1090%
150 ml
0,1223%

Standar
0,10 %
0,10 %
0,10 %

Data hasil uji kandungan fospor (P) pada sampel A dengan persentase 0,1008% memenuhi
standar mutu pupuk organik. Kandungan fosfor pada sampel B dengan persentase 0,1090%
memenuhi standar mutu pupuk organik. Kandungan fosfor pada sampel C lebih tinggi dari
sampel A dan B dengan persentase 0,1223%, nilai ini memenuhi standar mutu pupuk organik.
Artinya kandungan unsur fosfor pada setiap perlakuan memenuhi standar yaitu 0,10%.

No
1
2
3

Sampel
A
B
C

Tabel 8 Data Uji Kalium (K)
Larutan Sampel (ml)
% Kalium
150 ml
0,2002%
150 ml
0,2045%
150 ml
0,2101%

Standar
0,20 %
0,20 %
0,20 %

Data hasil uji kandungan kalium (K) pada sampel A dengan persentase 0,2002% memenuhi
standar mutu pupuk organik. Kandungan kalium pada sampel B dengan persentase 0,2045%
memenuhi standar mutu pupuk organik. Kandungan kalium pada sampel C lebih tinggi dari
sampel A dan B dengan persentase 0,2101%, nilai ini memenuhi standar mutu pupuk organik.
Artinya kandungan unsur kalium pada setiap perlakuan memenuhi standar yaitu 0,20%.
Dilihat bahwa limbah buah, sayur, ikan, dan air kelapa dari setiap perlakuan memiliki nilai
kandungan unsur hara yang berbeda. Semakin tinggi penambahan bakteri EM4, Ragi, dan Whey
kefir, maka semakin meningkat nilai kandungan unsur hara N, P, dan K pupuk organik cair
tersebut. Jadi berdasarkan hasil data rancangan acak lengkap kandungan unsur hara N, P, K dari
limbah buah, sayur, ikan, dan air kelapa bisa dijadikan pupuk organik cair dan dapat menyediakan
unsur hara yang diperlukan tanah dan tanaman.
Pupuk organik cair yang telah diproduksi diaplikasikan pada tanaman Jagung. Komposisi
sampel A, B dan C pupuk organik cair yang digunakan pada aplikasi tamanan Jagung sama yaitu
10 ml pupuk cair ditambah 1 liter air. Pupuk cair ini di aplikasikan ke media tanam mulai dari
hari pertama penyemaian benih tanaman jagung. Selanjutnya setiap hari pertumbuhannya diukur
selama 2 minggu berturut-turut. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 9 dan 10.
Tabel 9 Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis Minggu Ke-1
Minggu ke-1 (cm)
Jenis
Pupuk

17

18

19

20

21

22

23

A
B
C

0
0
0

0
0
0

2
2
2.3

2,4
2,6
2,9

3,9
5,6
5,8

5
6,9
7,1

8,7
9
9,8

Jenis
Pupuk
A
B
C

Tabel 10 Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis Minggu Ke-2
Minggu ke-2 (cm)
24

25

26

27

28

29

30

11
11,8
12,3

11,8
14,7
16,7

15,6
18,2
19,8

18,3
19
21

19,1
21,2
22

20
22
23,1

21
23,1
26

E. Nilai HPP (Harga Pokok Produksi)
Menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing biaya yang
dijadikan sebagai dasar penentuan biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja,
dan biaya overhead variablePerhitungan jarak dilakukan dengan metode rectilinear distance.
Tabel 11 Biaya Bahan Baku
Harga/Hari (Rp)
No
Keterangan
Jumlah
2
kg
120
1 Limbah Buah dan Sayuran
200 gr
100
2 Limbah Ikan
2 liter
333
3 Air Kelapa
2.656
4 Gula Merah
166 gr
3.750
5 EM-4
150 ml
1.600
6 Ragi
4 butir
4.500
7 Whey Kefir
150 ml
13.059
Total
Tabel 11 menjelaskan bahwa biaya bahan baku untuk setiap harinya menghabiskan dana
sebanyak Rp 13.059 dimana nantinya menghasilkan 4,5 liter pupuk organik cair.
Biaya tenaga kerja di tafsirkan per proses pembuatan pupuk organik cair mulai dari proses
penimbangan sampai proses pengadukan. Pada penelitian ini upah tenaga kerjanya sebesar Rp
10.000 per hari. Berikut ini perhitungan biaya tenaga kerja pembuatan pupuk organik cair:
Upah per Hari = Rp 10.000/Hari
Upah per Liter =

.

= Rp 2.222/Liter
Diasumsikan Biaya overhead variable adalah blender untuk mempercepat proses penghalusan
bahan baku dikarenakan pada proses ini dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghaluskan
bahan baku. Berikut adalah perhitungan biaya pemakaian listrik pada blender:
a. Total daya dalam sehari Kwh
W

=
=
= 0,3 Kwh

b. Biaya yang harus dibayar
Biaya

= Jumlah Energi Kwh x Tarif per Kwh
= 0,3 Kwh x Rp. 1.468
= Rp 440,4/Hari

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan pada pembuatan pupuk organik cair dengan
menggunakan metode variabel costing dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12 Rekapitulasi Biaya Variable
No
Variabel Costing
Harga Perhari (Rp)
1 Biaya Bahan Baku
13.059
2 Biaya Tenaga Kerja
10.000
3 Biaya Overhead Variable
440,4
Total
23.500
Menghitung harga pokok produksi:
HPP per Unit

=
=

2 .

= Rp 5.222/Liter
Hasil perhitungan harga pokok produksi dengan biaya produksi sebesar Rp 23.500 maka
didapatkan harga pokok produksi pupuk organik cair ini sebesar Rp 5.222/Liter. Kemudian
ditawarkan ke konsumen dengan keuntungan margin sebesar 16%.
Harga Jual

=
=
=
=

2 .

(

2 .

2 .
.

2 .2

= Rp 6.000/Liter
didapatkan harga jual sebesar Rp 6.000/Liter, sebagai pupuk organik cair alternatif ini jauh
lebih murah jika dibandingkan dengan harga pupuk organik cair dipasaran, seperti pupuk organik
cair merek Nasa berkisar Rp 75.000/Liter.
F. Nilai BEP (Break Even Point)
Break Event Point (BEP) adalah suatu kondisi dimana pada periode tersebut perusahaan tidak
mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Artinya pada saat itu penghasilan yang
diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam menghitung break event point diperlukan
biaya tetap, pada penelitian ini biaya tetap yang digunakan adalah biaya tenaga kerja dan biaya
depresiasi. Biaya depresiasi pada penelitian ini adalah blender dikarenakan penggunaan blender
dibatasi selama 3 tahun masa kegunaannya.
Depresiasi Blender per Tahun

=
=

Depresiasi Blender Perhari

-

=
2

.

2

.

-

= Rp 250.000
2 .
=
= Rp 833

Rekapitulasi biaya-biaya yang dikeluarkan pada pembuatan pupuk organik cair dengan
menggunakan metode variable costing yang dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:
Tabel 13 Rekapitulasi Biaya
Harga Perhari
Harga Pertahun
No
Jenis Biaya
(Rp)
(RP)

1

2

Biaya
Variabel

Biaya Bahan Baku

13.059

3.917.700

Biaya Overhead
Variable

440,4

132.120

Biaya Tenaga Kerja

10.000

3.000.000

Total

23.500

7.050.000

Biaya Deprisiasi
Peralatan

833

250.000

Total

833

250.000

24.333

7.300.000

Biaya Tetap

Total Keseluruhan
Setelah

biaya

depresiasi

peralatan

didapat,

maka

selanjutnya

menghitung

Break Event Point. Untuk menghitung Break Event Point dapat digunakan rumus
sebagai berikut:
BEP (unit)

=
2

=

.

2

=

-

.

.222

-

.

= 321 Liter
BEP (Rupiah)

=
=
=

-

2

-(
.
2 .

.
.

.
.

= Rp 1.923.076
BEP diperoleh sebanyak 321 liter selama 1 tahun dengan biaya Rp 1.923.076, ini
membuktikan bahwa apa bila kita memproduksi pupuk organik cair dengan komposisi yang telah
ditetapkan, maka kembalinya modal akan sangat cepat yakni hanya dalam waktu 71 hari titik
impas akan dicapai.

VI. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap pengolahan data yang diperoleh, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan pupuk organik cair berbahan limbah buah, sayur, ikan dan air kelapa dengan

penambahan bakteri EM4 dengan takaran sebanyak (50 ml, 100 ml, 150 ml), bakteri Ragi dengan
takaran sebanyak (2 butir, 3 butir, 4 butir) dan bakteri Whey Kefir dengan takaran sebanyak (50
ml, 100 ml dan 150 ml) menghasilkan 13,5 liter pupuk organik cair dengan 3 perlakuan. Pada
penelitian ini Pemberian bakteri EM4, Ragi, dan Whey Kefir dalam pembuatan pupuk organik
cair mempengaruhi kandungan dan jumlah microorganisme yang terdapat dalam pupuk cair.
2. Hasil pengujian kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk organik cair adalah data hasil
Nitrogen (N) sebesar 0,3895% untuk sampel A, 0,4076% untuk sampel B, dan 0,4129% untuk
sampel C. Data hasil Fospor (P) sebesar 0,1008% pada sampel A, 0,1090% untuk sampel B, dan
0,1223% untuk sampel C. Sedangkan data hasil Kalium (K) sebesar 0,2002% untuk sampel A,
0,2045% sampel B, sedangkan 0,2101% untuk sampel C.
3. Harga Pokok Produksi (HPP) pada pupuk organik cair yang didapatkan sebesar Rp 5.222/Liter.
Kemudian ditawarkan ke konsumen dengan keuntungan margin sebesar 16% didapatkan harga
jual sebesar Rp 6.000/Liter, sebagai pupuk organik cair alternatif ini jauh lebih murah jika
dibandingkan dengan harga pupuk organik cair dipasaran, seperti pupuk organik cair merek Nasa
berkisar Rp 75.000/Liter. Prospek pupuk cair organik limbah buah, sayur, ikan dan air kelapa ini
memiliki nilai positif yaitu tidak merusak lingkungan, memiliki investasi tinggi, komersial yang
bagus dan memiliki kos produksi yang rendah dalam pembuatan pupuk organik cair ini.

4. Break Event Point (BEP) pupuk organik cair diperoleh sebanyak 321 liter selama
setahun, sehingga BEP dapat dicapai dalam waktu 71 hari.
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